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SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Quem somos?
Foi criada por força da Lei Complementar n° 060, de 26/12/2011, revogada pela Lei
Complementar n° 079 de 16/12/2013 substituindo a antiga Coordenadoria, e a
principal Lei Federal que rege as atividades e competências institucionais da
Secretaria é a Lei 12.608, de 10/04/2012. O Órgão tem por finalidade planejar,
coordenar e propor a execução de projetos, programas e atividades visando à
prevenção de desastres decorrentes de variados eventos, preservando a moral da
população e restabelecendo a normalidade social.

Contato
Site oficial: https://defesacivilnf.wixsite.com/home
Telefones:
- 0800: 0800 022 1011
- Direto: 199 (ligação gratuita)
- Outros telefones: (22) 2522-8182, 2522-8016, 2526-1958, 2526-1957
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: sec.dcnf@gmail.com / defesacivil@pmnf.rj.gov.br
Facebook: DefesaCivilNovaFriburgo
Twitter: @defesacivilnf
Instagram: defesacivilfriburgo

Responsável:
Secretário: Evi Gomes da Silva
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 – Centro – Nova Friburgo – RJ – CEP: 28613-001
Telefone:
- 0800: 0800 022 1011
- Direto: 199 (ligação gratuita)
- Outros telefones: (22) 2522-8182, 2522-8016, 2526-1958, 2526-1957
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: sec.comdecnf@gmail.com / defesacivil@pmnf.rj.gov.br
Facebook: DefesaCivilNovaFriburgo
Twitter: @defesacivilnf
Horário de atendimento: Segunda a sexta, de 09h às 18h.
Emergência: 24 horas (equipe de plantão)

https://defesacivilnf.wixsite.com/home
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Organograma:

SECRETÁRIO

SUBSECRETÁRIO

PROJETOS OPERACIONAL ADMINISTRATIVO

ENGENHARIA

APOIO

ATENDIMENTO

TI

ALERTA E
ALARME



4

Serviços oferecidos
Oferece, primordialmente, trabalhos de prevenção, mitigação, preparação e
resposta, a uma enorme gama de desastres naturais, biológicos e colapsos em
edificações, entre outros, que possam causar riscos à vida humana e a bens
patrimoniais, comandando o SISTEMA DE DEFESA CIVIL do Município, que consagra
a atuação da própria sociedade organizada, como parceira número 1(um) do Órgão.
São, assim, realizadas vistorias e avaliações em imóveis, árvores em risco, imóveis
sinistrados por incêndios, encostas, rios, muros, estradas, marquises e blocos
rochosos. São, ainda, ministradas palestras em comunidades, escolas, fábricas,
realizados monitoramentos das mudanças climáticas, etc. Enfim, atuamos em todos
os eventos que envolvem a nobre missão de salvar vidas.

Para exercer o atendimento pleno ao público demandante, contamos com uma
estrutura funcional, dividida em 6 (seis) setores, a saber:
 Setor Técnico Operacional/específico de operações em defesa civil
 Setor de Engenharia/Vistorias/Avaliações
 Setor Administrativo
 Setor de Apoio à Mobilidade Plena de Técnicos e Administradores (Motoristas)
 Setor de Atendimento ao Público
 Setor de TI

Horário de atendimento
Atendimento realizado 24 horas por dia, todos os dias da semana, sendo que de 8
horas da manhã às 17:30, as portas ficam abertas para o público e, nos demais
períodos o atendimento é realizado via telefone.

O que é este serviço?
Os serviços executados são baseados, principalmente, em vistorias e avaliações de
riscos ao ser humano e a bens patrimoniais, utilizando-se da prevenção, mitigação,
preparação e resposta.

Quem pode utilizar este serviço?
Os serviços prestados são direcionados à população em geral através de abertura de
ficha de ocorrência específica (no balcão ou pelo telefone 199), não sendo, porém,
esta ação determinante do atendimento, que também, pode ser coletivo em caso de
ações severas da natureza.
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Documentos necessários
É necessário que o solicitante se identifique e forneça dados como endereço e
referências do local a ser visitado, ou, em atendimentos coletivos, frutos do
permanente monitoramento dos técnicos da Defesa Civil.

Prazo máximo para atendimento e/ou cumprimento dos
serviços
O prazo para atendimento, varia de 1 a 10 dias, dependendo da prioridade dada a
casos de urgência ou extrema urgência (atendimento imediato).

Canais de acesso a este serviço
Site oficial: https://defesacivilnf.wixsite.com/home
Telefones:
- 0800: 0800 022 1011
- Direto: 199 (ligação gratuita)
- Outros telefones: (22) 2522-8182, 2522-8016, 2526-1958, 2526-1957
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: sec.comdecnf@gmail.com / defesacivil@pmnf.rj.gov.br
Facebook: DefesaCivilNovaFriburgo
Twitter: @defesacivilnf
Instagram: defesacivilfriburgo

Canais de comunicação ao usuário
Os solicitantes são informados, da realização do atendimento via consulta ao
protocolo interno pessoalmente, ou via telefone.

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação do serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br /
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/Registrar
Manifestacao
Telefones:
 Secretaria: (22) 2522-8182, 2522-8016, 2526-1958, 2526-1957
 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
As prioridades de atendimentos, são estabelecidas em função da urgência ou
extrema urgência que a demanda indique (para emergências, o atendimento é
imediato). Este padrão de atendimento, justifica-se pela imperiosa rapidez que a
ação no salvamento de vidas exige, conjugada com a disponibilidade de pessoal.

https://defesacivilnf.wixsite.com/home
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao
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Legislação
 Lei Complementar Municipal n° 079/2013;
 Lei Federal nº 12.608/12, de 10 de abril de 2012 (Institui a Política Nacional de

Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e
Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil -
CONPDEC;...);

 Decreto nº 10.593, de 24 de dezembro de 2020.

Outras informações
A Secretaria de Defesa Civil de Nova Friburgo está em permanente busca e
implementação de novidades tecnológicas, junto a órgão estaduais, federais e
internacionais, a exemplo da realização do Projeto GIDES executado em conjunto
com técnicos japoneses, bem como contato e trabalho permanente junto ao
meio acadêmico, para implantação de novas tecnologias.

Elaborado por
Evi Gomes da Silva – Matr.: 62.014


