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;OMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

RESOLUÇÃO - CNEN- r->2 /81

A COMISSÃO DELIBERATIVA da COMISSÃO NACIONAL DE

ENERGIA NliCIZÃR (CNEN), visando das atribuí ções que Iĥ - confere a Led

nV G.1S9, de 16 de dazerrib̂ o de 1974 e de acordo cem a decisão adoca

da em sua 492a. Sessão, realizada pra 3 de abril de 1981,

RESOLVE:

I - aprovar, em caráter experimental a Norma "Qua

lificaçao de Órgãos de Supervisão Técnica Independente", amxa a pre

sente Re. oluçãò.

II - esta Norma entrará em vigor na data de sua pu

blicaçüj no Diário Oficial da União, revogadas as disposições eiu con

trário.

Rio de Janairo, 3 de abril de 1981

.... /

Jtervásio G. de Carvalho
Presidente

Alves

Mauro torci ra .
ttaribro

Rex

Fernando de Mendonça
Membro
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1. OBJETIVO

O objetivo desta NoTraa e estabelecer os requisitos exigidos

pela Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN para a qualifi-

cação de uma entidade como Órgão <le Supervisão Técnica Indepen

dente ep instalações nucleares.

2. CANTO PK APLICAÇÃO

Esta Norma aplica-se ks entidades que se destinam a .°ali-

zar supervisão técnica em atividades abrangidas nos progvamas

de garar.tia da qualidaJc, elaborados em conformidade com o Co

digo de Prática adotado pela CN?̂ N através aa Resolução CNEN-

15/79 de 20/12/1979.

3. REQUISITOS

Para fins de qualificação como Órgão âr Supervisão Tc-.nicx.

Independcmte - OSTI, a entidade deverá atender aos seguintes

requisitos:

3.1 INDEPENDÊNCIA

O OSTI deverá possirír independência em relação às oryaniza^

ções para as quais prestará serviços, de nodo *. assegura^ to

tal imparcialidade em seus pareerres e decisões. A independên-

cia caracterizar-co-S por:

- ausência comprovrda de qualquer vinculo 'ie subordinação;

-;: - atuação dos técnicos do seu quadro ou de organizações

j.. subcontratadas, em situação de total independência das

í entidades pupervj sionadas;

' - capacidade financeira comprovada.
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3.2 ORGANIZAÇÃO

O OSTI deverá apresentar:

- Estrutura compatível com o j l-eu: 3 - "ORGANIZAÇÃO" do Có-

digo de Prática sobre Garantia da Qualidade adotado pe

Ia Kcsoiução CNEN-35/79.

- Estrutura funcional que ass~gure a transferência para o

país, de tecnologia, métodos e procedimentos relativos ã

Garantia da Qualidade.

3.3 EXPESTgNCTA

O OSTI dfcvará ter comprovada experiência, na supervisão de

atividades em áreas abrangidas pelo programa de çrarantia da

qualidade, ou disponibilidade de serviços especializados d*.-, or;

ganizaçÕf.s de reconhecida competência.

3.«4 CAPACIDADE TCCNTCA

O OSTI devera possuir capaciãade técnica comprovada por:

- Existência ás um corpo técnico com corheciraento e experi_

ênci* compatíveis com suas funções;

- Uso âe procedimentos escritos revistos pela CNEN;

- Cumprimento de um programa permanente de creinamento e

reciclagem para formação e atualização de competência.

3. 5 GARAiiTIA DA QUALIDADE

. O OSTI/ em observância a Resolução CNEN-15/7S, deverá pos

suir uni Programa de Garantia da Qualidade que assegure a Manu-

tenção de um padrão de aualidade dos serviços que serão execu

tados sob sua responsabilidade.
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3.6 SUBCONTP.ATADOS

Aplicar.i-se aos subcontratudos do CSTI os requisitos cons-

tantes de 3.1r 3.3, 3.4 e 3.5, desta Norma, cabendo, entretan

to, a total responsabilidade pelo desempenho do trabalho ao

OSTI.

4. QUALIFICAÇÃO

A quajificação será concedida pela CNEN, mediante reqvari.

mento dos. interessados na forma dos subi tens seguintes:

':.l O reoaerimento de qualificação, feito pelo representante

legal da entidade interessada, será instruído con os documen-

tos recessãrios ã comprovação co atendimento dos requisitor.

estabelecidos nesta Norna.

1.2 A qualificação como OSTI, será analisada por área espací-

fica de atividade.

1.3 Kc caso de ser deferido o requerimento, será expedido pe-

la Comirsão Deliberativa da CNEN o competenv.e a'io de qunlifi-

cação, válido pelo período de 2(dois) anos, renovável por

idêntico i>eríodo.

4*4 A qualificação poderei ser revogada pela perda de c,'.iais_

quer dos requisitos exigidos para a qualificação.

4.5 A qualificação poderá ser cancelada ou suspensa provisória

mente se o OSTJ:

a) infringir as normas da CNEN;

b) falsear ou sonegar óados ou informações que devam ser reve-

lados & CNEN;

c) utilizar em benefício próprio ou de terceiros, informações

*,' de que tenha tido acesso etn decorrência de sua qualifica -
> :

para realização de Supervisão Técnica Independente.
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 A quctlitícação como OSTI, não exime os respectivos paroce-

res e decisões relativos a instalações nucleares de apxovcção

final pele CNEN.

5.2 Os pareceres de auditoria e inspeção emitidos pelo OSTI,

constituirão documentação necessária, embora não suficiente ,

ao processo de licenciaraento de instalações nucleares pela

CNEN.

5.3 Sem prejuízo de», a qualquer momento, poder a CNEN exigir a

atualização de quaisquer documentos ou a prestação de er.:lar?;-

cimentos, o OSTI atualizará as respectivas informações sempre

que houverem alterações contratuais ou outras, no prazo de

30(+:rijita) dias a contar de sua ocorrência.
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