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SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Quem somos?
A Secretaria de Gabinete é um órgão de assessoramento direto ao Poder Executivo
incluindo o cerimonial para recebimento de visitas oficiais de interesse do município.
Responsável pelo serviço de Comunicação Governamental e Assessoria de Imprensa.

Contato
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2525-1591
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: sgabinete@pmnf.rj.gov.br

Responsáveis:
Secretário: Wilton Neves
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 – Centro – Nova Friburgo – RJ – CEP: 28613-001
Telefone: (22) 2525-1591
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: sgabinete@pmnf.rj.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 09 às 18h.

Chefe de Gabinete Fabrízio Magliano
Telefone (22) 2525-1591
e-mail: sgabinete@pmnf.rj.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 09 às 18h.

Organograma:
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Serviços oferecidos
 assessorar direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal na execução,

coordenação e controle do expediente do Gabinete, zelando pelo cumprimento
do plano e das diretrizes institucionais de governo;

 assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas que propiciem a
harmonização das iniciativas dos diferentes órgãos municipais;

 assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na organização e execução da
agenda geral;

 encaminhar para publicação os atos do Prefeito e demais Secretarias, através da
Subsecretaria de Comunicação;

 apoiar o Prefeito no acompanhamento das ações das demais Secretarias, em
sincronia com o plano de governo municipal;

 cuidar da administração geral do prédio em que funciona o Gabinete do Prefeito,
zelando pelos bens imóveis e móveis;

 controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamentos, pareceres
e informações da responsabilidade do Prefeito;

 receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem para tratar,
junto a si ou ao Prefeito, de assuntos de interesse do cidadão ou da comunidade,
providenciando, quando for o caso, o seu encaminhamento às secretarias da área;

 promover mecanismos de interação da população com o Gabinete do Prefeito
que possibilite a manifestação do cidadão sobre assuntos pertinentes ao governo
municipal;

 assessorar o Chefe do Poder executivo na preparação de agenda de audiências,
reuniões e demais atividades relacionadas com a interação com lideranças
políticas, parlamentares e demais autoridades da ordem Municipal, Estadual e
Federal;

 exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito
Municipal.

Horário de atendimento
Segunda a Sexta, de 09h às 18h.

O que é este serviço?
Assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal na
execução, coordenação e controle do expediente do Gabinete, zelando pelo
cumprimento do plano e das diretrizes institucionais de governo.
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Quem pode utilizar este serviço?
Munícipes, associações, secretários e demais representantes do Poder Público
Municipal, Estadual e Federal.

Documentos necessários
Não se aplica.

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
De acordo com a demanda apresentada.

Canais de acesso a este serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2525-1591
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: sgabinete@pmnf.rj.gov.br

Canais de comunicação ao usuário
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2525-1591
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: sgabinete@pmnf.rj.gov.br

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br /
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones:
 Secretaria: (22) 2525-1591
 Ouvidoria: (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
Sempre buscando a melhoria da gestão pública e ao atendimento de qualidade ao
cidadão.

Legislação
Lei Complementar nº 079/2013.

Outras informações
Não há.

Elaborado por
Fabrizio Rocha Magliano - Matr.: 200.0147

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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CERIMONIAL
Quem somos?
O Cerimonial encontra-se inserido no organograma da Secretaria de Gabinete do
Prefeito e congrega todos os procedimentos protocolares para a realização de atos e
solenidades que contem com a participação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Contato
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2525-9222
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: cerimonial@pmnf.rj.gov.br

Responsável:
Cerimonialista: Janayna Saade
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 – Centro – Nova Friburgo – RJ – CEP: 28613-001
Telefone: (22) 2525-1591
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: cerimonial@pmnf.rj.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 09 às 18h.

Serviços oferecidos
 prestar apoio direto ao prefeito, na sua representação política e civil e também

nas relações públicas com autoridades civis, militares, eclesiásticas e políticas.

 supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito
da Administração Municipal que contem com a participação do Prefeito;

 assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal na execução da agenda geral de
inaugurações, eventos e reuniões incluindo a recepção e o controle dos convites
oficiais;

 desenvolver o processo de comunicação entre pessoas físicas, jurídicas, entidades
e organizações públicas e privadas em evento ou cerimônia;

 planejar, organizar e executar toda cerimônia dentro dos preceitos regidos por lei
específica que trata das normas do Cerimonial Público.

Horário de atendimento
Segunda a Sexta, de 09h às 18h.
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O que é este serviço?
É um serviço de protocolo e organização de eventos oficiais.

Quem pode utilizar este serviço?
Não se aplica.

Documentos necessários
Não se aplica

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
Não se aplica

Canais de acesso a este serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2525-9222
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: cerimonial@pmnf.rj.gov.br

Canais de comunicação ao usuário
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2525-9222
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: cerimonial@pmnf.rj.gov.br

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br /
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones:
 Secretaria: (22) 2525-9222
 Ouvidoria: (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
Trata-se de demanda interna da Secretaria de Gabinete.

Legislação
Lei Complementar nº 079/2013.

Outras informações
Não há.

Elaborado por
Fabrizio Rocha Magliano - Matr.: 200.0147

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Quem somos?
A Subsecretaria de Comunicação Social é subordinada à Secretaria de Gabinete da
Prefeitura e, por meio desta Carta de Serviços apresenta sua estrutura. A SSECOM
está à disposição da população como canal oficial de comunicação da Prefeitura
Municipal de Nova Friburgo.

Contato
ite oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2525-9183
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: secomnf@gmail.com

Responsável:
Subsecretário: Fernando de Moraes Pereira
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 – Centro – Nova Friburgo – RJ – CEP: 28613-001
Telefone: (22) 2525-9183
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: cerimonial@pmnf.rj.gov.br
Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 09 às 18h.

Serviços oferecidos
 Formular e implementar a política de comunicação social do Município;
 Formular e implementar as campanhas publicitárias de caráter institucional;
 Prestar serviço de assessoria de imprensa e de eventos ao Prefeito Municipal e

aos demais órgãos municipais da Administração Direta e Indireta;
 Oferecer apoio ao Prefeito Municipal e aos demais órgãos municipais nas relações

com a sociedade.

Horário de atendimento
Segunda a Sexta, de 09h às 18h.

O que é este serviço?
ASSESSORIA DE IMPRENSA: Atendemos todos os jornalistas com as demandas que
chegam até nós. Objetivo dessa atividade é responder questionamentos e dúvidas
da população, que busca os canais de imprensa como intermediação com o
poder público.
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Na assessoria de imprensa, também é desenvolvido o material de divulgação:
campanhas municipais, criação e releases jornalísticos e a elaboração de
informativos eletrônicos fazem parte da rotina desta atividade.

REDES SOCIAIS: Com o crescimento das redes sociais, a Subsecretaria de
Comunicação Social montou uma equipe voltada para esse tipo de atendimento.
Hoje, nossos profissionais divulgam as ações da prefeitura, por meio de grupos de
WhatsApp, listas de transmissão, Facebook e Instagram.
Também são ferramentas de comunicação direta com a administração pública. Por
meio desses canais, é possível tirar dúvidas, fazer reclamações e elogios a cerca das
ações desenvolvidas pelo governo municipal.

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS: O setor é responsável por receber todos os atos
oficiais que precisam ser divulgados em diário oficial impresso e, mais recentemente,
em diário oficial online. A SECOM centraliza todas as informações, oriundas das
demais pastas da administração municipal e faz o envio para os canais de divulgação
legais e oficiais.

SETOR MULTIMÍDIA: A SECOM tem profissionais especializados em elaboração de
fotos, vídeos e edição de imagens e audiovisual. Esse material é utilizado também na
divulgação das ações desenvolvidas pela prefeitura.

CORREIOS: A Subsecretaria de Comunicação Social administra as agências dos
correios, localizadas em: São Pedro da Serra, Lumiar, Amparo e Campo do Coelho.
Horário de funcionamento das agências é das 9h às 16h.

Quem pode utilizar este serviço?
Este serviço é destinado aos órgãos de imprensa que recorrem à assessoria de
comunicação da prefeitura. A SECOM também é utilizada internamente, por
integrantes da administração pública municipal, que precisam de serviços de
divulgação de suas ações.

A população também pode entrar em contato conosco, por meio dos canais oficiais
para tirar dúvidas, fazer sugestões ou reclamações.

No Facebook / Instagram: Prefeitura de Nova Friburgo .

Documentos necessários
Não há.

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
Não há.
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Canais de acesso a este serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2525-9183
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: secom@pmnf.rj.gov.br
Facebook: Prefeitura de Nova Friburgo
Instagram: Prefeitura de Nova Friburgo

Canais de comunicação ao usuário
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefone: (22) 2525-9183
Endereço: Av. Alberto Braune, 225 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: secom@pmnf.rj.gov.br
Facebook: Prefeitura de Nova Friburgo
Instagram: Prefeitura de Nova Friburgo

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br /
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones:
 Secretaria: (22) 2525-9183
 Ouvidoria: (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
Oferecer informações de utilidade pública sobre as ações da prefeitura, com
transparência e clareza. Maximizar a divulgação dos serviços públicos por meio de
canais próprios de comunicação e por meio da imprensa.

Legislação
Lei Complementar nº 079/2013.

Outras informações
Não há.

Elaborado por
Fernando de Moraes Pereira - Matr.: 200.0822

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

