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RESOLUÇÃO FEAC Nº 003, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 

Dispõe sobre a regulamentação, normas e procedimentos para o cadastro  
e funcionamento do Projeto Franca Feito à Mão, e dá outras providências. 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 11.330, de 27 de setembro de 2021, que designa a Fundação 
Esporte, Arte e Cultura – FEAC como responsável pelo gerenciamento do Projeto Franca Feito à Mão; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos para o credenciamento 
dos artistas e artesãos e o funcionamento da feira; 
 
MATEUS SANTIAGO CAETANO, Diretor Presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, no uso 
de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE: 

DO OBJETIVO 

Art. 1º Com o objetivo de divulgar culturalmente o artesanato, a arte, a culinária, a costura criativa e 
suas técnicas: originalidade, regionalidade e valorizar o fator de desenvolvimento humano, expressões 
artísticas, preservação da tradição cultural, geração de renda ao artesão e artista francano, a Prefeitura 
de Franca, através da FEAC - Fundação Esporte, Arte e Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que promoverá o projeto Franca Feito à Mão, em parceria com o FUSSOL – Fundo Social de 
Solidariedade de Franca  e que contará com apoio de parceiros. 

Art. 2º O Projeto Franca Feito à Mão deverá ser realizado aos sábados, das 09h00 às 15h00, na Praça 
Carlos Pacheco, defronte à Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”, na cidade 
de Franca/SP, e será supervisionado pela diretoria da FEAC. 

§ 1º Facultativamente o Projeto Franca Feito à Mão poderá ser realizado às sextas feira das 9h às 18h 
com adesão mínima de 50% dos contemplados. 

§ 2º Facultativamente, poderá ser realizada em outros dias da semana com adesão mínima de 30% 
dos contemplados, mediante prévia solicitação e normatização. 

DAS INSCRIÇÕES  

Art. 3º Poderão se inscrever no Projeto Franca Feito à Mão, todo e qualquer artista, artesão, culinário 
e costureiro de artesanato criativo. 

Parágrafo único: As inscrições para o processo seletivo serão realizadas mediante Edital de 
Chamamento Público promovido pela FEAC, que definirá ainda o número de vagas disponíveis a cada 
chamamento a ser realizado. 

Art. 4º Para a inscrição o interessado deverá apresentar: 

I. Ficha de inscrição impressa ou cópia devidamente preenchida; 

II. Cópia simples (sem autenticação) do RG; 

III. Cópia simples (sem autenticação) do CPF; 

IV. Comprovante de residência (permanente) em Franca (água, luz, telefone, internet, carnê de IPTU); 

V. 01 (uma) foto 3x4 recente de todos os inscritos (para a credencial); 

VI. Fotos dos produtos que serão comercializados; 
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VII. Um produto pronto produzido pelo proponente, caso o item inscrito seja perecível (menos de 30 
dias) no caso da culinária, o proponente deverá assinalar o item “perecível” em sua inscrição. A 
Comissão de Seleção e Avaliação agendará um dia para que o proponente produza o(s) item(s) que 
farão parte de seu cardápio realizando a degustação e análise dos mesmos. 

DOS CRITÉRIOS DO PROCESSO SELETIVO  

Art. 5º O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira a análise dos documentos 
enviados e a segunda por meio de 03 (três) fotos do trabalho realizado pelo proponente e 01 (um) 
produto finalizado (pronto). 

§1º Só estarão classificados para a segunda etapa (análise das fotos e do produto acabado) o inscrito 
que enviar todos os documentos exigidos no art. 4º da 1ª etapa, considerada eliminatória.  

§ 2º Terão preferência os proponentes que já estão cadastrados e inscritos em programas de apoio a 
arte promovidos pela Prefeitura de Franca, FEAC (Fundação Esporte, Arte e Cultura) e FUSSOL (Fundo 
Social de Solidariedade); devendo estes, contudo, participar do processo seletivo e cumprir os 
requisitos previstos neste Regulamento. 

§ 3º Terão preferência os produtos artesanais que apresentarem e reverenciarem a cidade de Franca 
e ou do Brasil, tanto na parte de materiais quanto na parte técnica (histórias, paisagens, lugares, 
personagens, meio ambiente, cultura e tradições.  

Art. 6º Serão considerados e avaliados os seguintes critérios: 

I. Residir em Franca; 

II. Qualidade do trabalho manual; 

II. Estética de apresentação do produto; 

IV. Produto final; 

V. Sabor, textura e apresentação do produto (item exclusivo para culinária); 

VI. Grau de originalidade; 

VII. Grau de tipicidade dos critérios de seleção conforme Art. 5º, § 3º; 

VIII. Dominância da Técnica; 

IX. Impacto estético e educacional do produto; 

X. Harmonia; 

XI. Grau de criatividade. 

DAS TÉCNICAS ARTESANAIS PARA O PROCESSO SELETIVO 

Art. 7º ARTESANATO: Compreende toda a produção resultante da transformação de matérias-primas, 
com predominância manual e customizados, por indivíduo que detenha o domínio integral de uma ou 
mais técnicas, aliando criatividade, habilidade, valor e identidade cultural. 

Art. 8º CULINÁRIA: Produção de alimentos através de técnicas artesanais com base na culinária típica 
brasileira e regional, incluindo sucos, vitaminas, café, chá, água, sorvetes artesanais e afins, não sendo 
permitidas bebidas que contenham álcool. 

§ 1º Todo alimento ou bebida a ser comercializado deverá por obrigatoriedade constar no rótulo 
informações da data de fabricação, data de validade e ingredientes que foram utilizados. 
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§ 2º A comercialização de gêneros alimentícios deve também cumprir as normas sanitárias, como a 
Portaria CVS nº 05 de 2013 – Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de Alimentos, e outras 
congêneres. 

Art. 9º ARTES VISUAIS: Artista que cria desenhos, pinturas, gravuras, colagens, esculturas, fotografias, 
vídeos e outros. Fazendo uso do papel, tinta, gesso, argila, madeira, metais, programas de computador 
ou de qualquer outro material que permita projetar sua criatividade. Objetos móveis em caráter 
histórico e objetos que não são utilizados mas não se apresentam como históricos e que possuam 
caráter decorativo, vintage (retrô). 

Art. 10 COSTURA CRIATIVA: Identifica-se como uma atividade detalhada e minuciosa, utilizada para 
criação de bolsas, necessaires, peças de vestuário, patchwork e afins. Será permitido o uso de máquina 
de costura somente para acabamentos da peça confeccionada, produto industrializado não permitido. 

DA SELEÇÃO  

Art. 11 A seleção será feita por uma comissão qualificada para este fim, constituída no mínimo por 3 
(três) e no máximo 5 (cinco) membros avaliadores, intitulada de Comissão de Seleção e de Avaliação. 

Art. 12 A seleção será feita através dos trabalhos inscritos por fotos, apresentação e análise da peça 
produzida pelo proponente de acordo com os critérios de avaliação deste regulamento. 

§ 1º Os artesãos que já participam do projeto expondo seus produtos na feira, deverão também 
participar do chamamento, porém, terão a preferência desde que cumpram todos os requisitos 
exigidos no projeto. 

§ 2º Os selecionados a preencher as vagas disponíveis no projeto Franca Feito à Mão, serão conhecidos 
através de publicação no Diário Oficial do município e no site da FEAC. Será publicada também uma 
lista contendo os suplentes que substituirão por ordem de classificação, caso haja desistência, 
irregularidades ou outros itens avaliados pela Comissão Organizadora. 

§ 3º No caso de dúvidas e/ou denúncias, a Comissão Organizadora poderá convocar os selecionados 
para uma avaliação presencial, a fim de confeccionar o produto inscrito presencialmente à banca de 
seleção, comprovando a autenticidade e execução própria do produto inscrito. 

§ 4º Os recursos sobre a seleção dos contemplados na segunda fase, serão recebidos em até 5 (cinco) 
dias úteis após a divulgação da Classificação Parcial de acordo com o § 2º. 

§ 5º Caso seja comprovado que o trabalho enviado pelo inscrito não é de sua autoria ou que não 
contemple os itens exigidos do artigo 6º, o titular selecionado será desclassificado e substituído por 
um suplente da lista de espera. 

§ 6º O inscrito que for desclassificado por irregularidades constatadas pela Comissão Organizadora, 
será excluído permanentemente do projeto. 

§ 7º A Classificação Final dos selecionados após a análise dos recursos, será publicada igualmente no 
Diário Oficial do Município e no site da FEAC, não cabendo recurso sob nenhuma hipótese. 

§ 8º Todos os participantes selecionados terão direito a um alvará de funcionamento, crachá 
(intransferível) com foto de identificação, e seu uso será obrigatório durante todo o período de 
exposição. 

Art. 13 Apenas os produtos inscritos na categoria “CULINÁRIA”, caso sejam perecíveis, serão avaliados 
com agendamento da Comissão de Seleção e de Avaliação; 

DA PONTUAÇÃO 

Art. 14 As pontuações das categorias serão: 
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I. ARTESANATO e ARTES VISUAIS - de 0 a 10 pontos, avaliando técnica, estética e produto final.  

II. CULINÁRIA - de 0 a 10 pontos, avaliando sabor, textura e produto final. 

III. COSTURA CRIATIVA - de 0 a 10 pontos, avaliando técnica, estética e produto final. 

§ 1º A pontuação de cada participante será computada pelos membros da Comissão de Seleção e 
Avaliação, sendo o resultado obtido através da somatória das notas identificadas pela pontuação das 
categorias analisadas pelos membros da Comissão de Seleção e Avaliação.  

§ 2º Somente serão classificados os inscritos que obtiverem pontuação mínima a partir de 50% 
(cinquenta por cento) do total máximo da pontuação de acordo com a previsão do caput e do número 
de avaliadores. 

§ 3º A classificação dos selecionados será feita em ordem decrescente pelo total de pontos obtidos, 
cabendo à Comissão de Seleção e Avaliação decidir, por maioria simples, em caso de empate. 

DA OBTENÇÃO DA VAGA 

Art. 15 Os selecionados obterão uma Licença de Funcionamento com validade para 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado mediante avaliação pela Comissão Organizadora.  

Parágrafo único – A FEAC, mediante edital próprio e processo seletivo periódico, definirá o número 
total de vagas que deverão compor a formação da feira do Projeto Franca Feito à Mão. 

Art. 16 A Prefeitura de Franca, através da FEAC e FUSSOL se responsabiliza pela Licença de 
Funcionamento que concede uma vaga no “Projeto Franca Feito à Mão – artesanato, arte, culinária, 
costura criativa e afins”, sendo o total de vagas disponíveis definidas através do Edital de Chamamento 
a ser realizado pela FEAC para o processo seletivo dos artistas e artesãos interessados. 

Art. 17 O “Projeto Franca Feito à Mão” funcionará aos sábados, das 09h00 às 15h00, na Praça Carlos 
Pacheco, defronte à Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”, na cidade de 
Franca/SP.  

Art. 18 Em feriados e/ou datas comemorativas, o dia e horário poderá ser alterado com prévia 
autorização pelo gestor do projeto. 

Art. 19 Cada contemplado terá direito ao uso de um espaço na Praça Carlos Pacheco, conforme os 
locais preestabelecidos para montagem das barracas (mapa elaborado pelo gestor do projeto). Após a 
definição dos espaços, não será permitido nenhuma alteração por parte dos expositores. 

Art. 20 Os locais para a instalação das barracas na Praça Carlos Pacheco serão sorteados em audiência 
pública com todos os participantes presentes e ou seus representantes. 

Art. 21 A vaga no “Projeto Franca Feito à Mão” entrará em vigor a partir da concessão da Licença de 
Funcionamento, podendo ser revogada a qualquer momento, a critério do gestor do projeto, ratificado 
pela Comissão Organizadora.  

Art. 22 O selecionado deverá indicar até 3 (três) prepostos, que serão cadastrados e o substituirão 
individualmente quando da necessidade de sua ausência. Este item é obrigatório para obtenção da 
vaga. 

Art. 23 O espaço deverá sempre estar em funcionamento nas datas de realização da Feira, e caso o 
expositor não possa comparecer, deverá providenciar um dos prepostos para substituição. Caso haja 
total ausência do expositor ou de seus prepostos por 5 (cinco) vezes, com justificativas (atestado 
médico, licença maternidade/paternidade e atestado de óbito de familiares), o expositor será 
automaticamente desligado do Projeto. 
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Art. 24 A qualquer momento, mesmo durante o andamento do projeto, se o gestor identificar que o 
trabalho comercializado pelo artesão não seja de sua autoria, e/ou do grupo inscrito, o mesmo será 
notificado e terá 15 (quinze) dias para regularizar sua situação. Não ocorrendo a regularização o 
contemplado perderá o direito de expor no “Projeto Franca Feito à Mão” e perderá o direito de uso 
de sua Licença de Funcionamento 

DO REGULAMENTO INTERNO E FUNCIONAMENTO DA FEIRA 

Art. 25 O “Projeto Franca Feito à Mão” será realizada na Praça Carlos Pacheco, no centro da cidade de 
Franca/SP, defronte à Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”, situada à rua 
Oscar Brasilino dos Santos, 1531, Centro, Franca/SP.  

Art. 26 O funcionamento do Projeto ocorrerá nos dias e horários definidos no Art. 2º.  

Art. 27 Ao artista/artesão contemplado com uma vaga no Projeto será concedido uma barraca em 
termos de empréstimo pela FEAC. 

Art. 28 A barraca será padronizada para todos os expositores e será o único suporte para exposição de 
produtos. 

Art. 29 Não é permitido o carregamento de mercadorias durante o período da Feira, exceto por motivo 
de reposição. A barraca e os produtos devem estar dispostos ao público antes do início da Feira, que 
oficialmente começa às 9h da manhã do dia estabelecido. 

Art. 30 Todos os expositores deverão respeitar os horários de abertura e encerramento da Feira, 
ficando proibida a montagem após às 9h e a desmontagem antes das 15h. O descumprimento será 
analisado pelo gestor, tomando as devidas providências. 

Art. 31 Em caso de imprevistos ocorridos (chuva, queda de energia e outros), o funcionamento do 
Projeto poderá ser alterado ou suspenso. 

Art. 32 Todos os contemplados deverão assinar um Termo de Empréstimo pelo uso das barracas, se 
comprometendo pela retirada, conservação e entrega da mesma. As informações contidas no termo 
de retirada (nome completo, endereço, contato telefônico) deverão estar atualizadas. 

DO EXPOSITOR 

Art. 33 São deveres do expositor: 

I. Respeitar e cumprir as determinações contidas neste regulamento. 

II. Respeitar o Gestor, a Comissão Organizadora e as entidades públicas envolvidas: Fundação Esporte 
Arte e Cultura - FEAC, Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura Municipal de Franca.  

III. Comparecer regularmente nos dias e horários estipulados durante todo o período de 
funcionamento do projeto, justificando e comprovando faltas e ausências ao gestor.  

IV. Indicar até 3 (três) prepostos para eventuais substituições em casos de impossibilidade de 
comparecimento do expositor titular. 

V. Não ceder e não comercializar o espaço credenciado em seu nome para pessoas não cadastradas. 

VI. Não comercializar seu espaço para terceiros. 

VII. Não utilizar a barraca exclusiva do projeto “Franca Feito à Mão” em outras exposições ou para 
outros fins. 

VIII. Dar destino adequado ao lixo, mantendo a organização e limpeza do espaço. 

IX. A quaisquer condutas inadequadas serão aplicadas as devidas penalidades. 
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X. Manter a identidade das técnicas de seus produtos inscritos para participar deste projeto, não 
podendo alterar os produtos expostos sem prévia autorização do gestor por escrito. 

XI.  É de responsabilidade do expositor a montagem, desmontagem, a guarda das barracas, o 
transporte e a preservação, além das mesas e cadeiras na parte gastronômica.  

XII. Devolver a barraca em até 15 (quinze) dias em caso de desistência ou exclusão do projeto. 

XIII. Poderá ter até 5 (cinco) faltas justificadas (atestado médico, licença maternidade ou paternidade, 
atestado de óbito de familiares) durante o ano. 

XIV. Autorizar a divulgação e exposição do projeto através de mídias sociais, imprensa, carro de som, 
panfletos. 

XV. Os casos omissos deste Regulamento serão avaliados pelo gestor do Projeto e pela Comissão 
Organizadora. 

DO GESTOR 

Art. 34 São deveres do Gestor: 

I. Administrar o funcionamento do Projeto de acordo com o presente Regulamento. 

II. Eleger um funcionário para atuar como apoio ao Gestor para fins de fiscalização e cumprimento das 
Normas do Regulamento pelos expositores, durante exercício do ano. Elaborar um termo de 
empréstimo e devolução das barracas para que seja assinado pelos expositores. 

III. Verificar, atestar a conservação e manutenção das barracas pelos expositores, assim como as 
condições de uso das mesmas. 

IV. Notificar o participante por escrito quando houver mau uso ou danificação das barracas e conceder 
um prazo de 30 (trinta) dias para o reparo ou reposição. Caso o problema não seja solucionado, o 
expositor terá sua participação no projeto cancelada e deverá fazer a devolução da barraca com o 
prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

V. Incentivar e auxiliar na divulgação realizada pelo expositor. 

VI. Assistir e orientar os expositores quanto às dúvidas sobre o funcionamento e a organização do 
projeto, bem como os dias e locais a serem definidos. 

VII. Empregar e esgotar todos os recursos ao seu alcance a fim de que sejam evitadas transgressões 
deste regulamento e mantidas a ordem e a harmonia entre todos os integrantes. 

VIII. Reunir-se para analisar e avaliar o projeto sempre que se fizer necessário. 

IX. Garantir a ordem e o bom funcionamento do projeto. 

X. Fiscalizar e monitorar as presenças e participações dos artesãos no Projeto Franca Feito à Mão. 

XI. Fiscalizar o bom uso e conservação das barracas e do bom andamento do Projeto como um todo. 

XII.  Prestar contas através de relatórios de acompanhamento do Projeto Franca Feito à Mão à 
Fundação Esporte, Arte e Cultura e Fundo Social de Solidariedade. 

XIII. Resolver os casos omissos deste Regulamento. 

DAS PENALIDADES 

Art. 35 O não atendimento aos deveres/obrigações do expositor no item “DOS DEVERES DO 
EXPOSITOR” deste regulamento, implica: 
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I. Advertência verbal; 

II. Advertência por escrito; 

III. Suspenção por tempo determinado 

IV. Cancelamento da Licença do expositor e consequente exclusão do Projeto. 

Art. 36 O mau uso da barraca implicará na obrigação de substituição da mesma pelo participante. Caso 
o reparo ou reposição não seja realizado haverá a exclusão definitiva do participante deste Projeto. 

Art. 37 Caso haja desrespeito às normas e regras do Projeto e/ou má conduta entre os artesãos, o(s) 
mesmo(s) será(ão) notificado (s) por escrito pelo descumprimento destas, e caso o inscrito obtenha 3 
(três) notificações, será excluído do projeto definitivamente. 

Art. 38 As faltas e ausências sem justificativa desligará automaticamente o expositor do projeto. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 39 Ficam acordados, Fundação Esporte Arte e Cultura, Fundo Social de Solidariedade e 
expositor(es) a respeito das disposições deste regulamento. 

Art. 40 A inscrição para obtenção de vaga no Projeto “Franca Feito à Mão – artesanato, artes, culinária, 
costura criativa e afins”, mediante processo seletivo próprio, implica na aceitação integral pelo 
participante de todas as disposições deste Regulamento. 

Art. 41 Os casos omissos na presente Resolução serão resolvidos pela Diretoria da FEAC. 

Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Franca, 09 de novembro de 2021. 

 
Mateus Santiago Caetano 

Diretor Presidente da FEAC 
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