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Regimento Interno - Artesãos do Programa Comunidade Escola (PCE)

O Programa Comunidade Escola oportuniza aos artesãos desenvolverem oficinas voluntárias
nos espaços da cidade educadora e, em contrapartida, o Instituto de Turismo disponibiliza o espaço
para participação em feiras especiais (Praça Osório) e feira permanente (Largo da Ordem).

O presente regimento interno do Projeto Artesãos do PCE tem por objetivo explicitar as normas
que devem ser seguidas por todos os participantes deste projeto.

Capítulo 1. Da Organização para a Participação

1.1 O Ingresso
1.1.1 Para participar do Projeto, o artesão deverá entrar em contato com a Gerência do Programa
Cornunidade Escola através do telefone 3350-3026 para agendar uma entrevista com o técnico
gestor responsável e apresentar o produto a ser exposto na Feira do Largo da Ordem e/ou feiras
temáticas.

1.12 A participação é restrita ao Projeto Artesãos para atuarem permanentemente na Feira do
Largo da Ordem e, ocasionalmente, em demais feiras.

1.1.3 É critério de participação a frequência em 100% das reuniões do Projeto, que serão
agendadas conforme convocação com justificativas das eventuais faltas.

1.1.4 É critério de participação dos artesãos nas feiras especiais a adesão à Feira da Primavera,
Feira da Páscoa, festas temáticas (Uva e Polenta), entre outras.

1.1.5 São vetadas as participações de servidores do município de Curitiba, bem como dos
servidores municipais aposentados.

1.1.6 Para a participação no Projeto, os artesãos devem cumprir um período de duas horas de
trabalho voluntário a cada escala trabalhada em feira. A realização do trabalho voluntário pelo
artesão será definida pela equipe Técnica-Gestora do Programa Comunidade Escola, como a
produção de produtos e/ou promoção de oficinas.

1.2 A permanência

1.2.1. Todos os artesãos deverão participar em igual tempo nas atividades de venda.

1.2.2 Para as feiras do Largo da Ordem, as escalas deverão ser mensais, definidas em reunião.

1.2.3 Para as feiras especiais, as escalas deverão ser definidas previamente em reunião, sendo
dois participantes por turno.

1.2.4 Serão permitidas as trocas de períodos e/ou dias somente entre artesãos participantes.

1.2.5 Todas as solicitações de alterações de escala deverão ser comunicadas ao técnico-gestor.
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1.2.6 Em caso de faltas, o artesão deverá informar ao técnico-gestor responsável imediatamente
para substituição em tempo hábil.

1.2.7 As faltas no dia das escalas não poderão ser repostas.

1.2.8 Todas as regras deste regimento deverão ser cumpridas, sob pena de advertência, por
meio de reuniões registradas em ata ou, se necessário, o desligamento do artesão.

Capítulo II. Da montagem

2.1 A montagem

2.1.1 Para as feiras especiais, o comparecimento na montagem da barraca é obrigatário a todos
os artesãos participantes do Projeto Artesão do Programa Comunidade Escola. Fica também a
obrigatoriedade de todos os envolvidos participar na organização da exposição dos seus
produtos.

2.1.2 Para as feiras do Largo da Ordem, é cobrada uma taxa para a montagem da barraca. Essa
taxa deverá ser dividida por igual entre os artesãos escalados no dia.

2.2 Da Organização dos Produtos

2.2.1 Para as feiras especiais, a organização para a exposição dos produtos na barraca será
realizada no dia da montagem, com a presença de todos os participantes, pois todos os produtos
de todos os artesãos serão expostos para venda.

2.2.2 Para a Feira do Largo da Ordem, a organização para a exposição dos produtos na barraca
será realizada pelos artesãos escalados no dia, pois os produtos expostos para a venda serão
apenas destes.

2.2.3 Caso haja impossibilidade de participação na montagem da feira especial, o participante
deverá enviar para o grupo a descrição dos seus produtos, e levá-los impreterivelmente até o
dia seguinte.

2.3 A exposição

2.3.1 Cada artesão poderá expor os seus produtos já avaliados e validados anteriormente nas
Feiras Especiais.

2.3.2 É terminantemente proibida a comercialização de produtos de terceiros.

2.3.3 Cada produto da feira especial deverá ser devidamente etiquetado, de forma legível,
contendo nome do participante, preço e nome do produto.
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2.3.4 Em frente à barraca deverão ser expostos os produtos temáticos e nas laterais os demais,
salvo as exceções tratadas no dia da montagem e da reorganização.

2.3.5 A utilização das araras, telas e varais será definida em reuniões prévias e/ou na data da
montagem.

2.3.6 Os produtos deverão ser agrupados em blocos por tipos ou temas.

2.3.7 Os blocos de produtos deverão ser organizados consensualmente, primando pela
qualidade visual da barraca e atratividade dos consumidores.

2.3.9 Os produtos deverão ser de boa apresentação primando por qualidade.

2.3.10 Em caso de impasse, a coordenadora, a gerente e os gestores técnicos do Programa
Comunidade Escola definirão o layout final.

2.4 A reposição

2.4.1 A reposição de produtos vendidos deverá ser realizada imediatamente à venda, desde que
disponível em estoque.

2.4.2 Caso não haja o produto vendido em estoque, informar imediatamente o artesão
responsável para reposição o mais breve possível.

2.3.3 Caso não haja condições para reposição imediata, deverá ser reposto com outro tipo de
produto do próprio artesão.

2.5 O espaço interno

2.5.1 Cada artesão deverá manter o estoque em uma caixa organiza ora e pas co,
devidamente identificada.

2.5.2 A organização interna da barraca é de responsabilidade diária, exercida pelos
participantes.

2.6 A desmontagem

2.6.1 Para as feiras especiais, todos os artesãos deverão participar da desmontagem da barraca.

2.6.2 Para as feiras do Largo da Ordem, não há necessidade de desmontar a barraca.
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Capítulo III. Da Organização Financeira

3.1 Os custos

3.1.1 Os custos da feira serão compartilhados por todos os participantes: segurança, material
para registros, saia e decoração, iluminação, lona, transporte de mobiliários, entre outros.

3.2 Os registros

3.2.1 Ao final de Cada dia trabalhado deverão ser registradas, no Caderno do Programa
Comunidade Escola, as participações.

3.2.2 Ao final de cada dia trabalhado deverá ser registrada, em caderno próprio, a venda de cada
artesão.

3.2.3 Ao lado da descrição de cada produto, deverá ser estipulada por cada artesão a
autorização de desconto sobre o valor de seu(s) produto(s)e o percentual.

3.3 Os acertos financeiros

3.3.1 Em caso de produto furtado ou extraviado, o prejuízo será assumido pelo produtor.

3.3.2 Tanto para as feiras Especiais quanto para as feiras do Largo da Ordem, cada artesão fica
responsável pela venda e acertos do(s) seu(s) produtos.

3.3.3 As situações não previstas por esse regimento serão imediatamente definidas pela equipe
gestora.

Curitiba, 02 de maio de 2022
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