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Prefácio

Instituída pelo Decreto Presidencial nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, a Carta de Serviços
tem por objetivo informar ao cidadão os serviços prestados por um órgão ou entidade pública,
as  formas  de  acesso  e  obtenção  desses  serviços  bem  como  os  padrões  de  qualidade  e
atendimento ao público.

Com  foco  na  melhoria  contínua  da  prestação  de  seus  serviços,  a  Agência  Naval  de
Segurança Nuclear e Qualidade (AgNSNQ) apresenta sua Carta de Serviços, com o propósito
de ampliar a comunicação com seus clientes e evidenciar seu compromisso com a qualidade e
transparência nas tarefas que executa.

Esta Carta divulga os serviços que a AgNSNQ oferece, orienta quanto aos seus requisitos e
detalha como cada serviço é tratado, antes de acessado pelo público alvo. Ela também indica
como emitir sugestões ou enviar reclamações, assegurando a efetiva participação do usuário
na avaliação dos serviços prestados.

Ao divulgar seus compromissos de atendimento, a AgNSNQ marca seu rumo na direção da
melhoria contínua de suas ações, visando sempre à busca da excelência no atendimento aos
clientes.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2018.

Humberto Moraes Ruivo
Contra-Almirante (RM1-EN)

Diretor
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Marcos Normativos

a) Decreto nº 9.094/2017 (DOU 18/07/2017); e
b) Lei nº 13.460/2017 (DOU 27/06/2017).

Sobre a AgNSNQ

A Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, com sede na cidade do Rio de Janeiro, foi
criada pela Portaria nº 628, do Comandante da Marinha (CM), de 28 de dezembro de 2012, com a
denominação  de  Escritório  de  Desenvolvimento  Tecnológico  Industrial  da  Marinha  (EDTI).
Posteriormente teve sua denominação alterada para a atual pela portaria nº 120, do CM, de 20 de
abril de 2017, que ampliou suas tarefas. Foi ativada pela Portaria nº 27/MB, de 30 de janeiro de
2018,  como Organização  Militar  (OM) sem autonomia  administrativa,  subordinada à  Diretoria-
Geral  de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), apoiada por aquela
Diretoria-Geral  e pelo Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ). Atua como
órgão de assessoria técnica à Autoridade Naval de Segurança Nuclear e Qualidade (ANSNQ). A
AgNSNQ passou a ter suas atividades e organização estruturadas por Regulamento, aprovado pela
Portaria  nº46,  de  26  de  março  de  2018,  do  Diretor-Geral  de  Desenvolvimento  Nuclear  e
Tecnológico da Marinha. 
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Missão

A AgNSNQ tem o propósito de contribuir para a segurança nuclear,  de meios navais e suas
instalações terrestres de apoio, e para a garantia da qualidade no desenvolvimento tecnológico de
produtos e sistemas navais de defesa. 

Para consecução do seu propósito, cabe a AgNSNQ executar as seguintes tarefas: 
I – adotar, acompanhar a evolução e expedir normas e recomendações afetas às suas atividades-fim;
II – emitir  documentos técnicos (estudos,  pareceres e relatórios) sobre a segurança nuclear  das
instalações navais;
III – relacionar-se com os órgãos nacionais e internacionais reguladores de atividades nucleares; 
IV – supervisionar as ações na área de normalização, metrologia e avaliação da conformidade em
atividades de desenvolvimento tecnológico na MB;
V –  relacionar-se  com  a  autoridade  nacional  e  demais  organizações  da  área  de  metrologia  e
qualidade;
VI – assessorar tecnicamente o Conselho de Compensação e da Governança de Offset na Marinha,
nos assuntos afetos à metrologia, normalização e avaliação da conformidade,
quando instado; 
VII  –  atuar  como  Gestor  do  Conhecimento  nas  áreas  relacionadas  à  segurança  nuclear  e  à
metrologia, qualidade e avaliação da conformidade em atividades de desenvolvimento tecnológico
na Marinha; e
VIII  –  planejar  e  gerenciar  a  realização  de  cursos,  estágios,  intercâmbios  e  conclaves  para  a
qualificação e capacitação contínua do seu pessoal nas áreas relacionadas às atividades finalísticas
da OM e para as atividades administrativas básicas.

Em situação de mobilização, conflito, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e em
regimes especiais, cabem à AgNSNQ as tarefas que lhe forem atribuídas pelas Normas e Diretrizes
referentes à Mobilização Marítima e as emanadas pelo Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e
Tecnológico da Marinha. 

Visão de Futuro

Ser reconhecida,  até  2025,  como organização de excelência  para as  atividades  de segurança
nuclear naval e para a supervisão da avaliação da conformidade, de normalização e de metrologia
de produtos e sistemas navais de defesa.
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Valores da Organização

Os valores organizacionais são constituídos por preceitos amplamente aceitos pelo senso comum
e formam a base ética que orienta o comportamento e a atuação da força de trabalho.

Em acréscimo aos princípios constitucionais que devem ser observados em toda a Administração
Pública  (Legalidade,  Impessoalidade,  Moralidade,  Publicidade  e  Eficiência)  e  aos  princípios
fundamentais que regem as Forças Armadas de Hierarquia e Disciplina, seguem os fundamentos de
excelência previstos no Programa NETUNO da Marinha do Brasil. São eles: pensamento sistêmico;
aprendizado organizacional; cultura da inovação; liderança e constância de propósitos; orientação
por processos e informações; visão de futuro; geração de valor; comprometimento com as pessoas;
foco no cidadão e na sociedade; desenvolvimento de parcerias; responsabilidade social; controle
social; e gestão participativa.

Nossos Valores

- Responsabilidade (Ética, Confidencialidade, Transparência e Credibilidade);

- Integridade (Conformidade Legal, Imparcialidade, Confiabilidade, Rigor Científico);

- Valorização do capital humano;

- Compromisso com resultados;

- Compromisso com a segurança;

- Proatividade;

- Cooperação; e

- Equidade.
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Análise de Projetos e Normas de Segurança Nuclear

- Acompanhamento da evolução de normas, regulamentos e procedimentos de Segurança Nuclear,
para  meios  navais  e  instalações  de  apoio,  emitidas  por  autoridades  consagradas  e  proposta  de
alterações nas normas existentes ou elaboração de normas próprias;
- Acompanhamento das atividades do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e
do  Programa  Nuclear  da  Marinha  (PNM),  no  que  se  refere  à  Segurança  e  ao  Licenciamento
Nucleares,  bem  como  os  assuntos  técnicos,  nas  referidas  áreas,  tratados  com  as  organizações
externas à MB; e
- Avaliação de projetos, relatórios e demais documentos técnicos relacionados à Segurança Nuclear
de equipamentos, sistemas e instalações nucleares navais.

Laboratórios de Suporte às Atividades Tecnológicas

-  Rastreabilidade  metrológica  de  instrumentos  e  padrões  de  laboratórios  de  ensaio  e/ou  de
calibração; e
-  Alinhamento  com normas  e  recomendações  do  setor  de  Metrologia  emitidas  por  autoridades
consagradas correlatas.

Avaliação da Conformidade

- Sistemas de gestão, produtos e sistemas de defesa (PRODE/SD), bem como processos e serviços,
de caráter tecnológico, relacionados a meios navais, aeronavais e de Fuzileiros Navais.

Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica

-  Apreciação  de  itens  de  compensação  que  abordem atividades  em Metrologia  e  Avaliação  da
Conformidade de produtos e processos.

SISMETROM

- O Sistema de Metrologia da Marinha (SISMETROM) tem por objetivo normalizar as atividades
relacionadas com a Metrologia no âmbito da MB, assegurando a confiabilidade, a comparabilidade
e a rastreabilidade das calibrações, medições e/ou ensaios realizados em proveito da MB. 

- O Sistema é composto:
a) no Nível Estratégico, pela DGDNTM;
b) no Nível Tático (Área Logística do SISMETROM), pelo Departamento de Metrologia, Qualidade
e Certificação da AgNSNQ; e 
c)  no  Nível  Operacional  (Área  Executiva  do  SISMETROM),  pelos  laboratórios  de  calibração,
medição e/ou ensaio,  bem como pelos  processos  tecnológicos  de interesse desenvolvidos  pelos
usuários de Metrologia, no âmbito da MB.
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Serviços Oferecidos

Em consonância com a legislação vigente, são apresentados a seguir os serviços para os quais a
AgNSNQ contribui.

1 - Avaliação de projetos, relatórios e demais documentos técnicos relacionados à Segurança
Nuclear.

Descrição:
Projetos,  relatórios  e  demais  documentos  técnicos  relacionados  à  segurança  nuclear  de
equipamentos, sistemas e instalações nucleares navais serão avaliados com a consequente emissão
de pareceres ou laudos técnicos quando cabível.

2 - Avaliação de manuais, procedimentos e relatórios de operação

Descrição:
Manuais, procedimentos e relatórios de operação de sistemas e equipamentos, no que se refere à
segurança nuclear serão avaliados em todas as condições em que um meio com propulsão nuclear se
encontrar (atracado, docado ou em missão), com a consequente emissão de pareceres ou laudos
técnicos quando cabível.

3 - Atuação na resposta a emergências nucleares e radiológicas de meios navais

Descrição:
A AgNSNQ  atuará  na  resposta  a  emergências  nucleares  e  radiológicas  de  meios  navais  com
propulsão nuclear e instalações nucleares de terra da Marinha, em conformidade com as normas e
deliberações da própria Agência Naval, do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro
(SIPRON) e das demais autoridades competentes.

4  - Certificação  de  Sistemas  de  Gestão  da  Qualidade,  a  serem  implementados  pelos
laboratórios da MB, de acordo com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.

Descrição:
A certificação,  pela  ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, possibilitará  a  aceitação  dos  laudos  de
ensaios/calibração em níveis nacional/ internacional, em face de sua rastreabilidade a padrões. Além
disso,  a  certificação  obtida  pelos  laboratórios  da  MB,  das  Forças  Armadas,  e  das  Empresas
Estratégicas de Defesa contribuirá para o fortalecimento da Base Industrial de Defesa, por meio da
melhoria da qualidade dos PRODE/SD, que vierem a ser certificados. 

5 - Avaliação da conformidade para o credenciamento de laboratórios no SISMETROM

Descrição:
Por  definição,  segundo  a  ABNT  NBR  ISO/IEC  17011:2005,  organismos  de  avaliação  da
conformidade são organizações que fornecem os seguintes serviços de avaliação da conformidade:
certificação  de  sistemas  de  gestão,  certificação  de  produtos,  certificação  de  pessoas,  ensaio,
calibração e inspeção. 
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6 - Auditorias periódicas para manutenção de credenciamento

Descrição:
Após  a  análise  e  aprovação  da  documentação  solicitando  credenciamento  será  realizada  a
auditoria/avaliação  local,  que  abrange  as  instalações  da  organização  e  a  auditoria-avaliação-
testemunha em uma ou mais auditorias de empresas clientes do solicitante. Caso seja necessário,
para a conclusão desta fase, também poderá ser realizada uma nova auditoria, para a verificação de
pendências. 
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Canais de Atendimento

Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade
Praça Barão de Ladário s/nº – Ilha das Cobras
Rua da Ponte, Ed. 23 do AMRJ – Centro – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20091-000

email: agnsnq.ouvidoria@marinha.mil.br

Assessoria de Articulação Institucional
Tel: (21) 2197-7563

Nosso Compromisso

Prestar atendimento aos usuários de nossos serviços de maneira eficaz, pautando-se na ética e no
respeito aos direitos  do cidadão, com cordialidade e atenção individualizada.  Nosso interesse é
satisfazer o cliente, buscando o constante aprimoramento de nossos serviços e cumprindo nossa
missão.

A  tripulação  da  AgNSNQ  está  empenhada  em  atender  demandas  de  qualquer  nível  de
complexidade com a maior brevidade possível, respeitando seus prazos e prioridades.
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