Art. 25 - Ao órgão de Controle Interno compete possibilitar o efetivo controle de ações planejadas e transparentes,
a prevenção de riscos e a correção de Impropriedades capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, efetuando a
fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e
patrimonial desse órgão, conforme preconizado nos artigos
70 e 74 da CRFB, observando-se o disposto no inciso 5º do
artigo 123 da CERJ.
Parágrafo único - O Coordenador de Controle Interno
será nomeado pelo Prefeito por solicitação do Presidente da
FAESG.
Art. 26 – As demais atribuições serão objeto do Regimento Interno da FAESG.
CAPITULO V
DO PESSOAL E DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
DA ESTRUTURA BÁSICA
SEÇÃO I
DO PESSOAL
Art. 27 - O regime jurídico dos servidores da FAESG é
o estatutário, previsto ao Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de São Gonçalo e legislação complementar.
Art. 28 - A admissão na FAESG será realizada mediante aprovação em concurso público de provas, títulos e/ou
funcionários nomeados por cargo em comissão.
§ 1º - Poderá contratar estagiários (estudantes) que
estiverem frequentando o ensino regular, em instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e
adultos, conforme a Lei nº 11.788/2008.
§ 2º - Poderá contratar, justificadamente, em caráter
eventual, profissionais a fim de atender as atividades técnicas, administrativas, produção, organização de eventos e
coleta de dados.
Art. 29 - A FAESG aceitará a cedência de funcionários
de órgãos federais, estaduais e municipais colocados à sua
disposição.
SEÇÃO II
DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ESTRUTURA
BÁSICA
Art. 30 – A remuneração dos servidores da FAESG será fixada pelo Prefeito Municipal, em consonância com a política salarial vigente para o funcionalismo em geral.
Art. 31 - Os servidores lotados na FAESG poderão
perceber uma verba a título de incentivo funcional, limitado
em até trinta pontos percentuais a menos que a remuneração
do Vice-Presidente da FAESG, sendo sua concessão exclusiva do Presidente da FAESG.
Art. 32 – A gratificação que trata o caput deste artigo
deverá observar os seguintes critérios:
I - até 40 (quarente) pontos em decorrência dos resultados de avaliação de desempenho individual; e
II - até 60 (sessenta) pontos em decorrência do resultado da avaliação de desempenho institucional.
§1º - A avaliação de desempenho individual visa a
aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições
do cargo ou função, com foco na contribuição individual para
o alcance dos objetivos organizacionais.
§ 2º - A avaliação de desempenho institucional visa a
aferir o desempenho coletivo no alcance dos objetivos organizacionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas da FAESG.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 33 - Receberá diploma de Benemérito da FAESG a
pessoa física ou jurídica que, por relevantes serviços ou ato
de benemerência, for reconhecida.
Art. 34 - Os bens e direitos da FAESG serão utilizados
apenas nas realizações de suas atividades especificas.
Art. 35 - Aplicar-se ao subsidiariamente, aos bens da
FAESG, as disposições legais relativas aos bens móveis e
imóveis do patrimônio do Município de São Gonçalo, com
ressalva as proibições e impossibilidades legais porventura
existentes.
Parágrafo Único – Fazem parte dos aparelhos culturais, de esporte e lazer da FAESG os seguintes imóveis:
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- Casa das Artes Villa Real (Rua Moreira Cesar, S/N,
Centro);
- Escola Municipal de Música Pixinguinha – Bairro do
Paiva;
- Lona Cultural Lídia Maria da Silva (Rua Albino Imparato, S/Nº, Praça Jornalista Valfrido Rocha - Jardim Catarina);
- Teatro Carequinha (Rua Oliveira Botelho, S/Nº, Anexo
ao Colégio Municipal Ernani Faria, Neves);
- Lona Cultural George Savalla Gomes (Palhaço Carequinha), Rua Moreira Cesar, S/Nº, Praça Estephânia de Carvalho);
- Espaço de Dança, Portal 24 horas Isaac Newton, Estrada da Conceição, Nº 1.111, Porto do Rosa;
- Estação das Artes, Portal 24 horas Pastor Mauro Israel Moreira, Estrada Amaral Peixoto, 466, Laranjal.
- Praça Vida Ativa – Rua Jaime Figueiredo, N° 2.299 –
Camarão;
- Praça do Jardim Catarina – Av. Dr. Albino Imparato,
S/N – Jardim Catarina;
- Praça do Califórnia – Rua Arlindo de Carvalho, S/N –
Jardim Califórnia ;
- Praça do Barro Vermelho – Travessa Dona Francisca, N° 2-30 – Barro Vermelho;
- Praça Chico Mendes, Rua Joaquim Laranjeiras, N°
116 – Raul Veiga;
- Praça João do Pulo, Rua Alfredo Bahiense, N° 624 –
Boassu; e
- Praça do Jardim Alcântara, Rua Francisco Campos,
N° 222 – Jardim Alcântara
Art. 36 - A Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São
Gonçalo – FAESG, até 120 (cento e vinte) dias à contar da
publicação deste Estatuto, elaborará o seu Regimento Interno
que será registrado no Cartório de Títulos e Documentos.
Art. 37 - Em caso de extinção da Fundação de Artes,
Esporte e Lazer de São Gonçalo – FAESG, seu patrimônio,
após satisfeitas as obrigações assumidas com terceiros, reverterá ao Município de São Gonçalo.
Art. 38 - Os casos omissos no presente Estatuto serão
resolvidos pelo Presidente da Fundação, homologado pelo
Prefeito do Município.
CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 0065/2019
Publicado no Diário Oficial Eletrônico em 09 de janeiro de
2019.
Onde se lê: ..., DIEGO PRADO DA SILVA - CPF: 058.***.***38,...
Leia-se:
..., DIOGO PRADO DA SILVA - CPF: 058.***.***38,...
HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO
N° 001/2018/SEMEL
Processo N° 25.799/2018
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão
Especial para Análise Documental, referente ao chamamento
Público n° 001/2018/SEMEL, cujo objeto é Seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos interessada em realizar, por meio de Termo de Colaboração, a implantação de 07
(sete) núcleos do Programa VIDA SAUDÁVEL, no que se refere à seleção e contratação de recursos humanos, para atender o Convênio nº 818196/2015, celebrado entre a União por
intermédio do Ministério do Esporte – ME e a Prefeitura de
São Gonçalo; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor do Instituto Social Se Liga, perfazendo o
valor total de R$ 672.523,80 (seiscentos e setenta e dois mil,
quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos), para que
produza seus efeitos jurídicos.
São Gonçalo, 07 de Janeiro de 2019.
JOSÉ LUIZ NANCI
Prefeito

SEMAD
DESPACHO DA SECRETÁRIA
Defiro os processos abaixo relacionados:
Processos nº 31265/2018, 46417/2018, 53029/2018, 53491/2018,
55035/2018, 55925/2018, 345/2019, 399/2019 e 1136/2019.
São Gonçalo, 09 de janeiro de 2019.
ANNA LUIZA PERNI DA CRUZ CARDOSO
Secretária Municipal de Administração
DESPACHO DA SECRETÁRIA
Indefiro os processos abaixo relacionados:

4

