
  

 

EDITAL N. 04/2022 – SEC 
CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA AUTORIZAÇÃO GRATUITA DE USO DO TEATRO 

AMAZONAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 
 
ALVARÁ Nº __/2023-SEC DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO DO 
PATRIMÔNIO ESTADUAL. 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, no uso de suas 
atribuições  que lhe são conferidas pelo artigo 58 da Constituição Estadual do Amazonas e 
pela Lei Estadual nº 2.435/97; 
CONSIDERANDO a Lei Delegada 122 de 15 de outubro de 2019; 
CONSIDERANDO o que consta no Edital n. 04/2022 – SEC, bem como seus anexos e a Lista 
de Propostas Classificadas; 
 

R E S O L V E: 
I – AUTORIZAR, em caráter precário, a utilização pela Proponente – qualificação da 
proponente e seu representante legal – para realização da proposta 
_______________________, no TEATRO AMAZONAS (SALÃO DE ESPETÁCULOS) – Praça São 
Sebastião, s/nº – Centro Manaus-AM, conforme aprovação do Edital em Referência, sendo 
vedadas quaisquer outras atividades, sob pena de imediata revogação desta autorização e 
demais providências cabíveis; 
 
II- ESTABELECER que o Proponente responsável deverá: 

a) Conservar e manter o(s) bem(ns) objeto(s) deste Alvará; 
b) Ressarcir e responder ao ESTADO, única, integral e exclusivamente, em qualquer caso, 

por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza, causador direta e indiretamente, 
provenientes da execução dos serviços, objeto desta autorização e quaisquer que 
tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si; 

c) Devolver os bens do ESTADO, quando solicitado;  
d) Cumprir todas as disposições legais pertinentes;  
e) Responder única, integral e exclusivamente, por todos os encargos sociais e 

trabalhistas, provenientes da execução dos serviços objeto desta autorização; 
f) Encaminhar as necessidades/informações de logísticas (lista nominal de participantes, 

prestadores de serviço/empresas terceirizadas, equipe de produção, camarins) com 
pelo menos 03 (três) dias de antecedência ao Setor de Logística pelo e-
mail: logistica.ta@cultura.am.gov.br e telefone (92) 98429-5130 (Sr. Abílio 
Farias) para posterior repasse de informações às portarias deste 
teatro. Ressaltamos que somente as pessoas listadas pela produção e 
autorizadas pela Gerência de Logística terão acesso ao Teatro e 
suas dependências; 

g) Encaminhar as informações sobre lista de convidados, reservas de lugares 
para filmagens e/ou fotografias, pelo e-mail: espetaculos_ta@cultura.am.gov.br e 
telefone (92) 99174-0529 (Sr. Sandro Paulo); 

h) Contatar a Gerência de Cenotécnica deste Teatro Amazonas para ajustes 
operacionais e técnicos, bem como para envio de vídeo, pelos e-
mails: joserogerioliveira@gmail.com / cenotecnica.teatroamazonas@gmail.com e 
telefone 98436-4747 (Sr. Rogério Oliveira). As especificações de vídeo são 
MPEG-4, 1080p/30p HD, Formato 16:9.  

i) Contatar a Gerência de Acervo Histórico, pelo e-
mail: acervohistorico.ta@cultura.am.gov.br e telefone (92) 99508-8500 (Sra. Silvia 
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Angelina), para posterior repasse de exemplares dos materiais de divulgação 
do evento (folder, flyer, cartaz, banner, etc.) para salvaguarda; 

j) Informar se a produção confeccionará banner ou backdrop para uso no Teatro, sendo 
as medidas padrão banner do Hall - 90 cm X 1,20m e do backdrop do Hall - 
3,00m X 2,00m.  

k) Contatar a Assessoria de Comunicação e Marketing da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa, cujos e-mails 
são: imprensa@cultura.am.gov.br / marketing@cultura.am.gov.br e o telefone para 
contato é (92) 3232-1646 para envio do material para 
divulgação (releases) e do material gráfico a ser produzido (arte); 

l) Informar o roteiro/cerimonial de apresentação do evento com 
o descritivo de horários e falas (caso haja falas) e breve sinopse; 

m) Aceitar a fiscalização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa; 
n) O proponente está proibido de realizar as seguintes ações: 

a. Consumo de bebidas e nem alimentos na Sala de Espetáculos;  
b. Uso de balões de gás nas dependências do Teatro;  
c. Fumar e utilizar de materiais e produtos inflamáveis;  
d. Utilizar flash dentro dos salões de espetáculos e nobre;  
e. Uso de drone na parte interna do Teatro;  
f. Ultrapassar todos os demarcadores e placas que indicam acesso 

restrito;  
g. Fazer barulho quando houver visitantes no mesmo recinto;  
h. Deixar pertences espalhados pelo espaço, bem como deixá-los sob móveis e 

cadeiras. Os materiais não retirados após o término da pauta em até 12 (doze) 
horas após o prazo acertado, sem justificativa, serão considerados 
abandonados, serão recolhidos e doados a quem deles se interessar, ficando o 
Teatro isento de qualquer responsabilidade sobre os mesmos;  

i. Fazer qualquer modificação nas dependências, internas ou externas, do 
Teatro, bem como afixar e utilizar quaisquer materiais sem prévia autorização;  

j. Entrada de objetos que possam prejudicar o andamento das atividades ou 
que interfiram na estética do Teatro como balões de gás hélio, cenários, entre 
outros;  

k. Manter atitude desrespeitosa com o local. 
 
III – DETERMINAR que o presente ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE USO, sem prejuízo 
da precariedade de que se reveste, terá sua validade no seguinte período: 
 

DATA PROGRAMAÇÃO HORÁRIOS 

XX/XX/2023 
(QUXXX-FEIRA) 

AJUSTES TÉCNICOS/ MONTAGENS (PALCO) XXh 

APRESENTAÇÃO  Xh às Xh 

DESMONTAGEM XXh às XXh 

 
IV – ORDENAR as seguintes regras em relação a presente autorização de uso: 
 

a) Ao chegar ao Teatro Amazonas, o (a) Autorizado (a) deverá dirigir-se a 
Portaria de Serviços para procedimentos de identificação. Posteriormente, o 

mailto:imprensa@cultura.am.gov.br
mailto:marketingsec2019@gmail.com


  

 

funcionário irá direcionar a um supervisor, informando do que se trata a solicitação. 
O Autorizado (a) deverá apresentar ainda documento 
pessoal de identificação;  

b) Deverão comparecer durante o processo de montagem somente as pessoas que 
participarão da montagem, seguindo desta forma o protocolo de segurança do 
teatro;  

c) Atentar e cumprir sobre os horários pré-determinados para o início e finalização 
da pauta;  

d) O autorizado deverá respeitar os horários de funcionamento do espaço, bem como 
aqueles estabelecidos acima;  

e) Móveis e equipamentos do Teatro que por ventura tenham sido danificados no 
período de responsabilidade do (a) Autorizado (a), deverão ser repostos no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a programação, conforme 
termo de compromisso assinado; 

f) O produtor da programação deverá responsabilizar-se pela operacionalização das 
mesas de som e iluminação, bem como dos equipamentos de áudio e vídeo que 
poderão ser utilizados durante o evento; 

g) Caso o produtor necessite de uma infraestrutura de luz, panaria, palco, materiais e 
instrumento além do disponível no Rider Técnico Básico do TEATRO AMAZONAS, esta 
será de sua inteira responsabilidade. 

 
CIENTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE.  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA 

CRIATIVA, em Manaus, xxxxxxxxxxx. 
 

MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAÚJO 
Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

DECLARO, para todos os efeitos legais, conhecer os Termos do presente ALVARÁ e com ele 
concordar, submetendo-me, portanto, às suas disposições. 
 
DECLARO, ainda, que recebi os bens em perfeitas condições de uso e conservação. Manaus, 
xxxxxxxxxxxxx. 

 
NOME DO PROPONENTE 

PESSOA JURÍDICA 
 

 


