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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 o cidadão sobre os serviços prestados por um órgão ou entidade pública,
as  formas  de  acesso  e  obtenção  desses  serviços,  bem  como  os  padrões  de  qualidade  e  de
atendimento ao público.

Buscando a melhoria contínua de seus processos, a Agência Naval de Segurança Nuclear e
Qualidade  (AgNSNQ)  apresenta  a  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 a abordagem empregada. Ela também indica como emitir sugestões ou enviar reclamações,
de modo a possibilitar uma 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  a  busca  da  excelência  no  atendimento  aos
clientes. 

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2020.

HUMBERTO MORAES RUIVO
Contra-Almirante (RM1-EN)

Diretor
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Marcos Normativos

A Carta de Serviços  ao Cidadão da AgNSNQ se baseia, principalmente, no que determinam
os seguintes diplomas legais:
a) Decreto nº 10.279/2020, publicado no DOU de 19/03/2020;
b) Decreto nº 10.178/2019, publicado no DOU de 19/12/2019;
c) Decreto nº 9.723/2019, publicado nos DOU de 12/03/2019 e de 18/03/2019 (retificação):
d) Decreto nº 9.094/2017, publicado no DOU de 18/07/2017; e
e) Lei nº 13.460/2017, publicado no DOU de 27/06/2017.

Sobre a  AgNSNQ

A Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade (AgNSNQ), com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, foi criada pela Portaria  no 120/MB, de 20 de abril de
2017,  que  ampliou  as  tarefas  e  alterou  a  denominação  do  Escritório  de  Desenvolvimento
Tecnológico Industrial da Marinha (EDTI) para Agência Naval de Segurança Nuclear e Qualidade
(AgNSNQ). 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 pelo seu primeiro Regulamento, aprovado pela Portaria no 46,
de 26 de março de 2018, do Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha.
Em agosto de 2019, a AgNSNQ deu início à sua primeira reestruturação, por meio do mapeamento
e análise de seus processos, promovendo a revisão da Tabela Mestra de Força de Trabalho (TMFT)
e da sua arquitetura funcional, à luz, no que coube, do contido nos seguintes documentos: 

•  AIEA/GSG-12 (Organization,  Management  and  Staffing  of  the  Regulatory  Body  for
Safety),  da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), no que se refere a organização,
gerenciamento e pessoal de órgãos reguladores de Segurança Nuclear;

• AIEA/GSG-13 (Function and Processes of the Regulatory Body for Safety) da AIEA, no
que se refere a funções e processos de órgãos reguladores de Segurança Nuclear;

•  Lei  no 6.189/74,  com  alteração  posteriormente  provida  pela  Lei  no 13.976/2020,
sancionada em 7 de janeiro de 2020, no que tange à interação com o órgão regulador de Segurança
Nuclear brasileiro e às competências daquele órgão e da AgNSNQ. A Lei no 13.976/2020 atribuiu
ao Comando da Marinha promover o licenciamento e a fiscalização dos meios navais e suas plantas
nucleares embarcadas para propulsão, por organização militar independente específica para esse
fim (ANSNQ e AgNSNQ), além do transporte de seu combustível nuclear;

•  EMA-420 Mod 1 Rev 1 (Normas para a  Logística de Material),  no que se refere ao
processo de obtenção de meios navais e seu ciclo de vida; e 

•  ABNT  NBR  ISO/IEC  17021,  17025  e  17065,  da  Associação  Brasileira  de
NormasTécnicas, no tocante a normatização, metrologia e avaliação de conformidade.

A AgNSNQ passou a  ser  administrativamente  apoiada  pela  DGDNTM e  a  ter  as  suas
atividades  e  organização  estruturadas  pelo  seu  novo  Regulamento,  aprovado  pela  Portaria  no

27/2020, da DGDNTM. 
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Missão

A AgNSNQ tem o propósito de contribuir para a  segurança integrada nuclear e naval, 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 à AgNSNQ lidar com os seguintes temas e executar
as seguintes tarefas:

a) Temas:
I – Segurança nuclear naval;
II – Radioproteção;
III – Transporte de combustível nuclear de meios navais;
IV – Salvaguardas nucleares;
V – Emergências nucleares e radiológicas navais;
VI – Garantia da Qualidade;
VII – Metrologia;
VIII – Legislação e política nuclear;
IX – Comunicação Social; e
X – Qualquer outro tema necessário à execução de sua missão.

b) Tarefas:
I – elaborar, revisar e propor normas e expedir guias afetos aos temas relacionados no item

"a)"  acima, que sejam atinentes aos meios navais com propulsão nuclear e,  no que couber,  às
instalações nucleares navais terrestres de apoio;

II – efetuar inspeções regulatórias em meios navais com propulsão nuclear e no transporte
de seus combustíveis nucleares; e, no que couber, em instalações nucleares navais terrestres de
apoio, ambos sob a ótica da segurança nuclear naval;

III  – elaborar e emitir  documentos técnicos (estudos,  pareceres, relatórios e outros) que
fundamentem a expedição de autorizações, licenças e notificações, pela ANSNQ;

IV – regulamentar e coordenar o preparo e acompanhar a resposta a Emergências Nucleares
e Radiológicas Navais (ENRN);

V – relacionar-se com os órgãos nacionais e internacionais do setor nuclear;
VI – supervisionar  as  ações  na área  de normalização,  de  metrologia e  de avaliação da

conformidade em atividades de desenvolvimento tecnológico na MB;
VII – relacionar-se com a autoridade nacional e com as demais organizações do setor de

metrologia e qualidade;
VIII – assessorar tecnicamente o Conselho de Compensação e da Governança de Offset na

Marinha nos assuntos afetos à metrologia, à normalização e à avaliação da conformidade, quando
instada;

IX – atuar como Gestora do Conhecimento nas áreas atinentes à segurança nuclear naval; e
à  metrologia,  à  qualidade  e  à  avaliação  de  conformidade  para  atividades  de  desenvolvimento
tecnológico na Marinha;

X – planejar e gerenciar a realização de cursos, estágios, intercâmbios e conclaves para a
qualificação e a capacitação do seu pessoal, afetos aos temas relacionados no item a), que sejam
atinentes aos meios navais com propulsão nuclear e, no que couber, às instalações nucleares navais
terrestres de apoio; e para as atividades de apoio;

XI – exercer as atribuições de Organização Militar Orientadora Técnica (OMOT), nas áreas
de segurança nuclear e metrologia e qualidade;

4



XII – contribuir para o aprimoramento da Cultura de Segurança nuclear naval, inclusive por
meio de ações de Comunicação Social;

XIII – assessorar o DGDNTM nos temas relacionados no item a);
XIV – firmar convênios, termos de mútua cooperação técnica e administrativa, e propor

contratos  com  entidades  públicas  e  privadas,  organismos  nacionais  e  internacionais  e  com
especialistas, nos temas relacionados no no item a);

XV – exercer as atividades de contabilidade e controle do combustível nuclear de meios
navais;

XVI – implantar um sistema de gestão do conhecimento, de modo a apoiar a execução das
tarefas da OM; e

XVII – atuar como órgão de assessoria técnica da Autoridade Naval de Segurança Nuclear e
Qualidade (ANSNQ), quando estabelecida.

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 como uma organização de referência na promoção da Segurança Nuclear
Naval  e  na  supervisão  da  Garantia  da  Qualidade  em  apoio  à  pesquisa  científica  e  ao
desenvolvimento tecnológico na Marinha. 

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 de hierarquia e disciplina que regem as Forças Armadas,  a AgNSNQ é
regida pelos os fundamentos de excelência previstos no Programa NETUNO da Marinha do Brasil,
quais sejam: 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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Organograma

Para o cumprimento das tarefas previstas em sua missão, a AgNSNQ está estruturada de
acordo com o organograma abaixo:

Áreas de Atuação

Análise  de  Emprego  de  Sistemas/Equipamentos  de  Segurança  Nuclear  e  de
Garantia da Qualidade

• Normas e procedimentos de Segurança Nuclear e de Garantia da Qualidade para uso no
âmbito do Submarino Convencional com Propulsão Nuclear Brasileiro (SN-BR), Estaleiro e
Base Naval (EBN) e do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP); e

• Relatórios de análises relativas à Segurança Nuclear e Garantia da Qualidade no âmbito do
SN-BR, EBN e CTMSP.

Resposta a Emergências Nucleares e Radiológicas Navais
• Protocolos de resposta a emergências nucleares e radiológicas no âmbito do SN-BR, EBN e

CTMSP; e
• Criação,  operação  e  manutenção  do  Centro  de  Acompanhamento  de  Respostas  a

Emergências Nucleares e Radiológicas Navais da AgNSNQ (CARE-AgNSNQ).

Análise de Projetos e Normas de Segurança Nuclear Naval
• Acompanhamento  da evolução de  normas,  regulamentos  e  procedimentos  de Segurança

6



Nuclear, para meios navais e instalações de apoio, emitidas por autoridades consagradas e
propostas 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 Naval de equipamentos, sistemas e instalações nucleares navais.

Metrologia
• Alinhamento com as resoluções do  Bureau Internacional des Poids et Mesures  (BIPM),

Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Qualidade  e  Tecnologia  (INMETRO)  e  membros
siganatários do International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC);

• Rastreabilidade metrológica de instrumentos e padrões de laboratórios de ensaio e/ou de
calibração;

• Normalização das atividades relacionadas com a Metrologia e gestão de laboratórios 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, pela Divisão de Garantia da Qualidade AgNSNQ; e 
c) no Nível Operacional, pelos laboratórios de calibração e/ou ensaio, de interesse

da MB.

Avaliação da Conformidade
• Alinhamento  com  as  resoluções  do  International  Accreditation  Forum (IAF)  e  a

Cordenadoria Geral de Acreditação (CGCRE) do INMETRO.
• 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
• Assessoramento  ao  Conselho  de  Compensação  da  Marinha  (CCMB)  para  acordos  de

compensação  tecnológica  de  produtos  e  processos  (offset)  nos  assuntos  de  Segurança
Nuclear,  Metrologia e Avaliação da Conformidade.

Serviços Oferecidos

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

1 – Avaliação da Documentação Técnica no processo de licenciamento nuclear
naval de meios navais com propulsão nuclear
Descrição:
Projetos,  relatórios  e  demais  documentos  técnicos  relacionados  à  Segurança  Nuclear  Naval  de
equipamentos  e  sistemas  de  meios  navais  com  propulsão  nuclear  serão  avaliados  com  a
consequente emissão de pareceres ou laudos técnicos quando cabível.
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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 Naval, 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  no  preparo  e  no  acompanhamento  de  respostas  a  emergências
nucleares e radiológicas navais
Descrição:
A AgNSNQ atuará no preparo e no acompanhamento, em assessoria à ANSNQ  em situações de
respostas  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 – Maturação Metrológica de laboratórios
Descrição:
É realizada pela AgNSNQ a análise dos processos e procedimentos de laboratórios de ensaio e/ou
calibração  à  luz  dos  requisitos  na  ABNT NBR ISO/IEC  17025:2017  (Requisitos  Gerais  para
Competência  de  Laboratórios  de  Ensaio  e  Calibração),  e  a  proposição  de  sugestões  para  o
incremento da confiabilidade metrológica dos seus serviços. 

5 – Reconhecimento de competência de laboratórios no âmbito da MB
Descrição:
Seguindo  os  preceitos  da  ABNT  NBR  ISO/IEC  17011:2005  (Avaliação  da  conformidade  -
Requisitos  para  os  organismos  de  acreditação  que  acreditam  organismos  de  avaliação  da
conformidade), a AgNSNQ se propõe a realizar avaliações nos laboratórios que implementem as
sugestões  para  maturação  metrológica  visando  reconhecer  a  competência,  de  acordo  com  os
requisitos  da   ABNT  NBR  ISO/IEC  17025:2017,   a  fim  de  conferir  maior  percepção  de
confiabilidade aos usuários do serviço, no âmbito da MB.

6  –  Organização  Militar  Orientadora  Técnica  (OMOT)  das  Áreas  de
Conhecimento: Metrologia e Qualidade, e Segurança Nuclear 
Descrição:
Organização Militar a quem cabe a orientação técnica, bem como a normatização, padronização e
atualização de procedimentos dentro das áreas de conhecimento sob sua responsabilidade. Área de
Conhecimento  é  o  conjunto  de  conhecimentos  inter-relacionados,  coletivamente  construído,
reunido  segundo a  natureza  do  objeto  de  investigação,  com finalidades  de  ensino,  pesquisa  e
aplicações práticas, em processos e projetos da MB. 

8



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

Assessoria de Articulação Institucional
Telefone para contato: (21) 2197-7563
E-mail: agnsnq.secom@marinha.mil.br

Nosso Compromisso

Prestar atendimento aos usuários de nossos serviços de maneira eficaz, pautando-nos 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 prazos e prioridades.
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