
REGIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO ESTANDE DE BEZERROS
22ª FENEARTE - 2022

I - Da caracterização e objetivo

Art. 1º - O Evento 22ª FENEARTE - FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS DO ARTESANATO
é uma iniciativa do Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Pernambuco, realizado pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco
S.A. - ADEPE.

Art. 2º - A 22ª FENEARTE tem como objetivos:

- Valorizar o artesanato e a produção artesanal;
- Incentivar a criação e o desenvolvimento de novos produtos;
- Resgatar, preservar e difundir valores culturais;
- Promover a integração entre os segmentos de produção e comercialização do artesanato;
- Criar oportunidades para a realização de negócios da sua Cadeia Produtiva;
- Contribuir para adensar o Arranjo Produtivo do segmento;

Art. 3º - A Prefeitura Municipal de Bezerros-PE, através da Secretaria de Turismo e Cultura,
disponibilizará na 22ª FENEARTE o estande de número 332 para comercialização de produtos
artesanais de indivíduos que comprovem residência no município. O estande será gerido em parceria
com a AAB - Associação dos Artesãos de Bezerros, através de acordo de cooperação técnica.

Parágrafo Único - Simultaneamente à Feira, e no seu espaço físico, acontecerão: Rodada de
Negócios; Salão de Arte Popular Religiosa; Oficinas; Espaço Infantil; Apresentação de Grupos
Folclóricos e Artísticos; Desfiles de Moda, Shows, Galeria de Reciclados e o espaço de
ressignificação do artesanato como design de interiores a partir do legado de Janete Costa.

II - Dos dias, horários e locais de realização da Feira

Art. 4º - A 22ª FENEARTE será realizada no seguinte endereço: Av. Professor Andrade Bezerra, s/n,
Salgadinho - Olinda-PE, CEP 53111-970.

Art. 5º - Os dias, datas e horários da 22º FENEARTE se darão entre os dias 06/07 e 17/07, seguindo
os horários previstos:

- Dia 06/07: das 14 às 22h;
- Dia 07/07: das 14 às 22h;
- Dia 08/07: das 14 às 22h;
- Dia 09/07: das 10 às 22h;
- Dia 10/07: das 10 às 22h;
- Dia 11/07: das 14 às 22h;
- Dia 12/07: das 14 às 22h;
- Dia 13/07: das 14 às 22h;
- Dia 14/07: das 14 às 22h;
- Dia 15/07: das 14 às 22h;
- Dia 16/07: das 10 às 22h;
-     Dia 17/07: das 10 às 22h.



III - Das categorias de comercialização de produtos

Art. 6º - O estande da cidade de Bezerros, presente na 22ª FENEARTE comercializará
UNICAMENTE produtos de natureza artesanal, podendo estes serem de diferentes materiais, cores e
tamanhos.

IV - Das Condições de Participação

Art. 7º - Todos os produtos dispostos no estande da cidade serão previamente selecionados por uma
Comissão de Avaliação.

Art. 8º - Poderão se inscrever para o estande de Bezerros qualquer pessoa física, assim entendido
como artesão local, com idade mínima de 18 (dezoito) anos, comprovada por meio de documento de
identificação com foto e residente em Bezerros-PE. Serão aceitos como comprovantes de residência:
cópia da conta de água, ou de energia elétrica ou de telefone ou, ainda, cópia de correspondência de
natureza comercial.

Art. 9º - Os inscritos concordam no recolhimento da porcentagem de 20% sobre o valor de cada
produto comercializado para pagamento das despesas de manutenção do estande. As peças deverão
ser entregues com este valor previamente calculado.

Art. 10º - Todos os produtos que NÃO forem vendidos durante a 22ª FENEARTE no estande de
Bezerros, serão entregues aos artesãos no dia 18/07/2022, na Secretaria de Turismo e Cultura.

V - Das inscrições

Art. 11º - Os interessados deverão realizar inscrição prévia, mediante o preenchimento de formulário
específico, ANEXO I, contendo as seguintes informações:

- Informações pessoais e adicionais;
- Cadastro dos produtos;
- Assinatura comprovando a concordância com os termos de avaliação dos produtos pela

Comissão de Avaliação e com a retenção de 20% do valor das peças vendidas para
pagamento de despesas do estande;

- Quantidade de peças entregues e seu respectivo valor.

Art. 12º - As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas pessoalmente na Secretaria de
Turismo e Cultura, nos dias 29 e 30/06, localizada no seguinte endereço: Rua 15 de Novembro,
nº3537, Centro, Bezerros-PE, CEP 55660-000.

Art. 13º - Os interessados, no ato da inscrição, deverão apresentar:

- Cópia dos documentos de identificação com foto (RG ou CNH) e CPF;
- Cópia do comprovante de residência atual (últimos 60 dias);
- Ficha de inscrição devidamente preenchida.

VI - Da Avaliação dos inscritos

Art. 14º - A avaliação dos inscritos será realizada no dia 30/06 pela Comissão de Avaliação do estande
de Bezerros na 22ª FENEARTE e acontecerá em duas etapas, são elas:



a) 1ª  etapa - Análise dos documentos e das informações prestadas nos formulários de inscrição;
b) 2ª etapa - Análise dos produtos artesanais pela Comissão de Avaliação selecionados na

primeira etapa.

Art. 15º - A Comissão de Avaliação utilizará como critérios de seleção os seguintes itens:

a) Enquadramento do produto como artigo artesanal, não sendo permitidos produtos
industrializados;

b) Originalidade;
c) Qualidade técnica e acabamento.

Art. 16º - Das decisões da Comissão Avaliadora não caberá interposição de recursos pelos
participantes.

Art. 17º - A Comissão Avaliadora do estande de Bezerros na 22ª FENEARTE será composta por 03
(três) membros indicados pela Secretaria de Turismo e Cultura.

Parágrafo Único: Para melhor entendimento, segue a definição de artesanato e produção
artesanal, segundo o Programa do Artesanato Brasileiro - PAB: “Artesanato é toda produção
resultante da transformação de matérias-primas em estado natural ou manufaturada, através do
emprego de técnicas de produção artesanal, que expresse criatividade, identidade cultural, habilidade
e qualidade.[...] As Técnicas de Produção Artesanal consistem no uso ordenado de saberes, fazeres e
procedimentos, combinado aos meios de produção e materiais, que resultem em produtos, com forma
e função, que expressem criatividade, habilidade, qualidade, valores artísticos, históricos e culturais.”

Art. 18º - O resultado da avaliação será publicado em canais oficiais da Prefeitura Municipal de
Bezerros no dia 30/06/2022.

VII - Do número de vagas e comercialização das peças

Art. 19º - Serão permitidos para cada artesão a comercialização de peças no estande de Bezerros na
22ª FENEARTE, sendo a quantidade de produtos acordada entre cada artesão e a Secretaria de
Turismo e Cultura, a depender do tamanho das peças.

Art. 20º - A comercialização dos produtos será feita por 02 (dois) profissionais escalados pela
Secretaria de Turismo e Cultura, dispondo estes de imparcialidade quanto aos produtos que deverão
ser vendidos.

Art. 21º - O valor total das peças enviadas para comercialização no estande de Bezerros na 22ª
FENEARTE terá como teto R$2.000,00 reais por artesão, podendo o artesão e sendo de sua
responsabilidade durante o decorrer da feira a reposição de produtos já vendidos, se assim desejar.

VIII - Das responsabilidades dos participantes

Art. 22º- Os artesãos selecionados se comprometem a não veicular propagandas comerciais de
terceiros nos produtos a serem comercializados no estande de Bezerros.

Art. 23º Os participantes se comprometem a fazer constar o maior número de informações possíveis
ao consumidor através de etiquetas e /ou ficha técnica nos produtos artesanais a serem
comercializados, tais como informações do artesão, telefone, assinatura, dentre outras informações
relevantes à identificação do mesmo e do próprio produto.



Art. 24º - É de inteira responsabilidade dos artesãos que deverão ter seus produtos comercializados
na 22ª FENEARTE, entregarem as peças devidamente encaixotadas nos dias de 01/07 e/ou 04/07. De
maneira que se preserve a integridade da peça, evitando acidentes durante o transporte da carga, além
de fornecerem as embalagens para as peças que serão vendidas. Lembrando que cada peça deverá ser
contada no ato da entrega na Secretaria de Turismo e Cultura.

Art. 25º - Cabe aos artesãos o recolhimento dos produtos não comercializados no estande de
Bezerros, marcada na data 18/07, sendo UNICAMENTE de responsabilidade destes o não
comparecimento no dia em questão ou devidos atrasos.

IX - Disposições gerais

Art. 26º - Qualquer esclarecimento ou dúvida referente a este documento poderá ser resolvida na
Secretaria de Turismo e Cultura, localizada no endereço: Rua 15 de Novembro, nº 3537, Centro,
Bezerros-PE, CEP 55660-000.

Art. 27º - A inscrição dos participantes representa a concordância e ciência quanto aos ditames deste
regimento interno que regulamentam o estande de Bezerros.

Art. 28º - A Comissão de Avaliação do estande de Bezerros na 22ª FENEARTE, poderá realizar
ajustes neste Regulamento por meio de nova publicação e divulgação, em caso de eventual
necessidade.

Art. 29º - O presente regimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Bezerros, 27  de Junho de 2022

José Vandiael Martins Laurentino
Secretário de Turismo e Cultura

Marlom Meirelles Silva Nascimento
Gerente de Cultura


