
 FUNDAÇÃO ESPORTE ARTE E CULTURA

Portaria nº 010,  de 19 de fevereiro de 2018.

Constitui e nomeia o Gestor do “Projeto Franca Feito a Mão –
artesanato, artes e afins”, para fiscalização e cumprimento das
Normas do Projeto Franca Feito Feito. 

Marlon Danilo Centeno, Presidente da Fundação  Esporte, Arte e Cultura – FEAC, no uso de suas
atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º – Fica designado o servidor Jean Junior dos Santos Ramos,  GESTOR das parcerias do
Projeto  Franca Feito  a  Mão –  artesanato,  artes  e  afins  para  fiscalização e  cumprimento  das
Normas do Regulamento;

Art. 2º – Coordenar e divulgar as ações do Projeto, elaborar termo de empréstimo das barracas,
verificar a conservação e manutenção das barracas, assim como as condições de uso destas,
notificar por escrito quando houver mau uso ou danificação das barracas; 

Art. 3º – Assistir e orientar os expositores quanto às dúvidas sobre funcionamento e a organização
do Projeto Franca Feito a Mão;

Art. 4º -  Incentivar e auxiliar na divulgação realizada pelos expositores;

Art. 5º – Analisar e avaliar o Projeto Franca Feito a Mão  sempre que se fizer necessário;

Art. 6º – Garantir a ordem e o bom funcionamento do Projeto;

Art. 7º – Fiscalizar e monitorar as presenças e participações em projetos parceiros;

Art.  8º – Prestar contas através de relatórios às Entidades Públicas Fundação Esporte Arte e
Cultura, Divisão de Cultura e Fundo Social de Solidariedade.

Art.  9º  –  A autoridade superior  o  que se refere  a  esta  Portaria  é  o Presidente  da Fundação
Esporte, Arte e Cultura – FEAC.

Art. 10º – Esta portaria entre em vigor nesta data.

Franca, 19 de fevereiro de 2018.

MARLON DANILO CENTENO
Presidente FEAC
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