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APRESENTAÇÃO
Com o objetivo de dar visibilidade e transparência às ações, a Controladoria Geral
do Município (CGM) apresenta sua Carta de Serviços ao Cidadão, com informações
sobre os principais serviços disponibilizados aos cidadãos e usuários pelas unidades
que compõem a CGM.

MISSÃO
Fiscalizar e orientar a Administração Pública Municipal de Nova Friburgo na gestão
responsável dos recursos públicos em benefício da sociedade.

VISÃO
Ser reconhecida como indutora da qualidade dos gastos públicos e da efetividade
das políticas públicas municipais.

VALORES
Observância aos princípios constitucionais e legais: impessoalidade, moralidade,
transparência, economicidade e eficiência ao atendimento às demandas da
sociedade. Foco na satisfação do cidadão. Imparcialidade. Valorização do servidor.
Trabalho em equipe.

A CGM assiste direta e imediatamente à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, no
desempenho de suas atribuições quanto a assuntos e providências que sejam
atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à
correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao
incremento da transparência da gestão. Exerce também, como órgão central, a
supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno e a
Correição, além da Ouvidoria do Poder Executivo Municipal, prestando a orientação
normativa necessária.

COMPROMISSO
Com vistas à melhoria da gestão pública MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO e ao
atendimento de qualidade ao cidadão, a CGM se compromete a:
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 Orientar os agentes públicos sobre a correta gestão e aplicação dos recursos
federais;

 Avaliar a execução de programas de governo, comprovar a legalidade e avaliar os
resultados da gestão dos administradores públicos municipais;

 Desenvolver atividades de inteligência, com vistas ao combate à corrupção,
trabalhando, inclusive, de forma integrada com os órgãos de controle (Ministério
Público, Polícia Federal, Receita Federal, Tribunais, etc);

 Trabalhar pela gestão pública transparente, de forma que permita à sociedade
colaborar no controle das ações de seus governantes;

 Adotar medidas que aumentem os padrões de ética e de integridade dos agentes
públicos no desempenho de suas funções, bem como das instituições privadas
que se relacionam com o setor governamental;

 Produzir informações estratégicas, que possibilitem acelerar a tomada de
decisões por parte dos gestores públicos;

 Capacitar o cidadão (público adulto e infantil) para participar da gestão e para
exercer o controle social do gasto público;

 Receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões e
pedidos de informação referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e
entidades do Poder Executivo Municipal;

 Marcar presença em foros nacionais de discussão sobre temas como combate à
corrupção, governança pública e promoção da transparência.

RESPONSÁVEL
Elizabeth Righetti Morais (Controladora Geral)
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 – Centro – Nova Friburgo – RJ – CEP: 28613-001
Telefone: (22) 2525-9175
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: elizabeth.righetti@pmnf.rj.gov.br
Horário de atendimento: 2ª a 6ª, de 10h às 19h.
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ORGANOGRAMA
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CONTROLADORIA GERAL DOMUNICÍPIO

Quem somos?
A Controladoria Geral do Município de Nova Friburgo - CGM, é responsável por
ACOMPANHAR, FISCALIZAR e AUDITAR a gestão dos recursos públicos municipais,
estaduais e federais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e
privadas.

Contato
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2525-9180
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: controle@pmnf.rj.gov.br

Serviços oferecidos
 Auditoria Geral
 Análise de Processos
 Ouvidoria Geral (Presencial e Eletrônica)

Horário de atendimento
 Controladoria Geral: Segunda a sexta, de 09h às 18h.
 Ouvidoria Geral: Segunda a sexta, de 11h30min às 17h30min.

O que é este serviço?
Visa assegurar o controle, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na
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gestão dos recursos públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela
administração, nos termos do Art.74 da Constituição Federal.

 Auditoria Geral: Consulta a relatórios de auditorias realizadas pela CGM e
prestação de contas dos ordenadores de despesas e responsáveis pelo patrimônio,
tesouraria e almoxarifado.

 Ouvidoria Geral:
- SIC Físico (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Presencial:
Recebimento presencial dos pedidos de acesso à informação, nos termos da Lei
Federal nº 12.527/11, Lei Federal nº 13.460/17 e no Decreto Municipal nº 133/14.
- E-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Eletrônico:
Recebimento eletrônico dos pedidos de acesso à informação, nos termos da Lei
Federal nº 12.527/11, Lei Federal nº 13.460/17 e no Decreto Municipal nº 133/14.
- E-Ouv (Presencial/Eletrônico): Recebimento presencial/eletrônico das
manifestações (denúncias, reclamações, sugestões, solicitações e elogios), de
usuários de serviços públicos, nos termos da Lei Federal nº 12.527/11 e Lei
Federal nº 13.460/17.

Quem pode utilizar este serviço?
 Auditoria Geral: Ordenadores de despesas e responsáveis pelo patrimônio,

tesouraria e almoxarifado (secretarias internas).

 Ouvidoria Geral:
- SIC Físico (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Presencial:
Qualquer cidadão.
- E-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Eletrônico: Qualquer
cidadão.
- E-Ouv (Presencial/Eletrônico): Qualquer cidadão.

Documentos necessários
 Ouvidoria Geral:
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- SIC Físico (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Presencial:
Apresentação de documento com foto, onde conste o CPF e RG.
- E-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Eletrônico: Não há.
- E-Ouv (Presencial/Eletrônico): Não há.

Prazo máximo para o atendimento e/ou
cumprimento dos serviços
 Auditoria Geral: 48 horas.

 Ouvidoria Geral:
- SIC Físico (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Presencial: Em
até 20 dias corridos, dependendo da complexidade da demanda, podendo ser
prorrogado por 10 dias corridos, mediante justificativa.

- E-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Eletrônico: Em até 20
dias corridos, dependendo da complexidade da demanda,
podendo ser prorrogado por 10 dias corridos,
mediante justificativa.
- E-Ouv (Presencial/Eletrônico): Em até 20 dias corridos, dependendo da
complexidade da demanda, podendo ser prorrogado por 10 dias corridos,
mediante justificativa.

Canais de acesso a este serviço
 Auditoria Geral:
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2525-9195
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: controle@pmnf.rj.gov.br

 Ouvidoria Geral:
- SIC Físico (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Presencial:
Site oficial: http://transparencia.pmnf.rj.gov.br/?serv=719
Telefones: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro -
Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br
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- E-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Eletrônico:
Site oficial: http://transparencia.pmnf.rj.gov.br/?serv=722
Telefones: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br

- E-Ouv (Presencial/Eletrônico):
Site oficial:
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones: (22) 2525-9244

Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br

Canais de comunicação ao usuário
 Auditoria Geral:
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: (22) 2525-9195
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: controle@pmnf.rj.gov.br

 Ouvidoria Geral:
- SIC Físico (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Presencial:
Site oficial: http://transparencia.pmnf.rj.gov.br/?serv=719
Telefones: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br
- E-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) – Atendimento Eletrônico:
Site oficial: http://transparencia.pmnf.rj.gov.br/?serv=722
Telefones: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br
- E-Ouv (Presencial/Eletrônico):
Site oficial:
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro -

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br

Canais para apresentação de manifestação dos
usuários sobre a prestação de serviço
Site oficial:
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones: (22) 2525-9244
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro -
Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001

E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br

Compromisso de atendimento
Com vistas à melhoria da gestão pública e ao atendimento de qualidade ao cidadão,
a Controladoria Geral do Município - CGM se compromete a:
• Orientar os agentes públicos sobre a correta gestão e aplicação dos recursos

municipais;
• Avaliar a execução de programas de governo, comprovar a legalidade e avaliar os

resultados da gestão dos administradores públicos municipais;
• Desenvolver atividades de inteligência, com vistas ao combate à corrupção,

trabalhando, inclusive, de forma integrada com os órgãos de controle (Ministério
Público, Polícia Federal, Receita Federal, Tribunais, etc);

• Trabalhar pela gestão pública transparente, de forma que permita à sociedade
colaborar no controle das ações de seus governantes.

• Adotar medidas que aumentem os padrões de ética e de integridade dos agentes
públicos no desempenho de suas funções, bem como das instituições privadas
que se relacionam com o setor governamental;

• Produzir informações estratégicas, que possibilitem acelerar a tomada de
decisões por parte dos gestores públicos;

• Capacitar o cidadão (público adulto e infantil) para participar da gestão e para
exercer o controle social do gasto público;

• Receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões e
pedidos de informação referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e
entidades do Poder Executivo Municipal;

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao


9

• Marcar presença em foros internacionais de discussão sobre temas como
combate à corrupção, governança pública e promoção da transparência.

Legislação
 Constituição Federal - Art. 31, 37,70 e 74.
 Lei Complementar nº 101/00 - Art. 59 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
 Lei Federal nº 4.320/64 - Art.77.
 Lei Federal nº 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos).
 Lei Municipal nº 4.637/18 - art. 211 a 214 (Lei Orgânica do Município).
 Decreto Municipal nº 133/2014 (Regulamenta a
 Lei Federal nº 12.527/2011, no âmbito
 do Poder Executivo Municipal).

Outras informações
Não há

Elaborado por
 Giovanna Maria D. Donadio - Matrícula nº 200.0795
 Alexandre Ricarte Ramalho - Matrícula nº 199.498


