Ações e Documentos necessários para criação de um novo PSQ

O processo de avaliação de um novo Programa Setorial da Qualidade (PSQ)
inicia-se no momento em que uma Entidade Setorial Nacional propõe
formalmente, à Coordenação Geral do PBQP-H, a criação de um Programa ao
Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos
(SiMaC). A proposta de criação do PSQ pode ser feita através de carta registrada
ou por meio eletrônico e o fluxo de tramitação do processo segue em anexo (ver
documento).
As informações a serem encaminhadas, de acordo com o Art. 5º do Regimento
Geral do SiMaC, são:
a) Proposta de Programa Setorial da Qualidade: documento
apresentado pela entidade representativa do setor produtivo, candidata a ser uma
Entidade Nacional Mantenedora de PSQ, e que tem por objetivo o acesso a cada
Programa Setorial da Qualidade. O documento deve conter o resumo executivo, o
nome do gerente que apresenta o PSQ e da entidade setorial nacional
mantenedora, bem como formas de contato com o gerente e com a entidade e o
indicador de conformidade setorial do respectivo Programa;
b) Textos de Referência do Programa Setorial da Qualidade:
documentos apresentados pela entidade representativa do setor produtivo que
contêm as diretrizes básicas do respectivo Programa Setorial da Qualidade, as
informações gerais sobre as ações a serem desenvolvidas no âmbito do
Programa, bem como o cronograma de realização dessas ações, especialmente
aquelas a serem implementadas referentes à normalização técnica, à avaliação
de conformidade e combate a não conformidade sistemática;
c) Fundamentos Técnicos dos Programas Setoriais da
Qualidade: documentos que explicitam os conceitos e definições a respeito do
programa em si, as informações a respeito da Entidade Setorial Nacional
Mantenedora do Programa, da Entidade Gestora Técnica de terceira parte de
cada PSQ das empresas participantes e dos laboratórios acreditados pelo
Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO utilizados para a realização dos
ensaios, bem como as responsabilidades de cada uma das partes envolvidas;
Outros tópicos podem ser contemplados se forem julgados importantes.
Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,
Coordenação Geral do PBQP-H
SNH/ MCidades
(61) 2108-1794

ANEXO

CTECH – Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação

