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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SEC, órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo, 

conforme disposto na Lei Delegada N° 122, de 15 de outubro de 2019, seguindo as orientações contidas no seu Decreto Nº 

36.220 de 09 de setembro de 2015, o qual aprova o Regimento Interno, apresenta o Manual de Normas e Procedimentos de 

Uso dos Espaços Culturais que estão sob sua coordenação. 

Este Manual de Normas e Procedimentos de Uso é um instrumento executivo normativo de competência da administração, que 

tem como objetivo descrever e detalhar o desenvolvimento e a operacionalização das atividades realizadas nas unidades 

culturais mantidas pelo Governo do Estado, estabelecendo critérios e procedimentos que possibilitem a execução uniforme das 

atividades e serviços oferecidos.  

Além disso, o presente instrumento possibilita uma coordenação ordenada do uso dos espaços, permitindo a consecução 

racional dos recursos e propósitos, respeitando a especificidade técnica de cada unidade, obedecendo às disposições legais 

regulamentadas e a política organizacional determinada pelo Governo do Estado. 



 

I. TEATRO AMAZONAS 

 
Principal símbolo cultural e arquitetônico do Estado, o Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, 

mantém viva boa parte da história do ciclo da borracha, época áurea da capital amazonense. Inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, 
o Teatro surpreende e encanta pela imponência. 

Tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966, o Teatro Amazonas preserva parte da arquitetura e decoração originais. O estilo 
arquitetônico é renascentista, com detalhes ecléticos. Na área externa, a famosa cúpula chama a atenção pela exuberância, composta por 36 
mil peças nas cores da bandeira brasileira, importadas da Alsácia, na França. A maior parte do material usado na construção do teatro foi 
importada da Europa: as colunas de ferro fundido vindas de Glasgow, na Escócia; os 198 lustres de bronze da França e o mármore de Carrara 
das escadas, estátuas são da Itália. 

O Salão de Espetáculos tem capacidade para 701 pessoas, distribuídas entre a plateia e três pavimentos de camarotes. Impossível não 
ficar hipnotizado com o teto côncavo, no qual estão quatro telas pintadas em Paris pela tradicional Casa Carpezot. As telas representam 
música, dança, tragédia e ópera. Esta última, uma homenagem ao compositor brasileiro Carlos Gomes. Ao centro, um majestoso lustre de 
bronze francês. Também não passam despercebidas as máscaras nas colunas da plateia, que homenageiam compositores e dramaturgos, entre 
eles, Aristophanes, Molière, Rossini, Mozart e Verdi. 

O Pano de Boca do Teatro Amazonas é outra raridade. Foi confeccionado em 1894, pelo artista brasileiro Crispim do Amaral, e descreve 
o encontro dos rios Negro e Solimões. 

No Salão Nobre, onde aconteciam os grandes eventos sociais da época, destaca-se a pintura do teto feita por Domenico de Angelis, em 
1899, e que foi batizada de “A glorificação das Bellas Artes da Amazônia”.  

Museu – A mais importante casa de espetáculos do Amazonas tem, ainda, um museu com peças que ajudam a contar sua história, como 
as maquetes de óperas do compositor alemão Richard Wagner, concebidas pelo designer e cenógrafo inglês Ashley Martin-Davis, para as 
montagens do ciclo do “Anel do Nibelungo” em diferentes edições do Festival Amazonas de Ópera (FAO). São oito obras que estão expostas no 
2º pavimento. 



 

No quesito sapatilhas, também estão em exposição as de Mikhail Baryshnikov e Ana Laguna, que apresentaram o espetáculo “Três solos 
e um dueto”, em 2010 e de Margot Fonteyn, que esteve no Teatro Amazonas em 1975, com o The Royal Ballet. 

Espetáculos – Também já passaram pelo palco do Teatro muitos outros artistas internacionais, entre eles, o tenor José Carreras, Roger 
Waters, as bandas Spice Girls e The White Stripes; assim como os brasileiros Heitor Villa-Lobos, Milton Nascimento, Ana Botafogo e Bibi 
Ferreira.  

Atualmente, é o palco de grandes eventos realizados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), como o Festival 
Amazonas de Ópera e os festivais de Dança e Teatro; de espetáculos eruditos como os apresentados pelos Corpos Artísticos estatais; e também 
populares, beneficiando artistas locais de diversos gêneros. 

 
Foto: Michael Dantas/SEC 

 

 

 



 

II. ESTRUTURA DO TEATRO 

1. ORGANOGRAMA 

Diretoria do Teatro 

Gerências Administrativa; Cenotécnica; Espetáculos; Logística, Museu e Acervo Histórico; Programação; Turismo; Central 

Técnica de Produção (CTP) 

2. ENDEREÇO 

Avenida Eduardo Ribeiro, nº 659, Centro  
CEP: 69.010-001 Manaus, Amazonas, Brasil 
Fones: 55 (92) 3622- 2420 / 1880 
            55 (92) 3232-1768 (Bilheteria) 
E-mail: direcao_ta@cultura.am.gov.br / programação_ta@cultura.am.gov.br  
Site: www.cultura.am.gov.br / www.teatroamazonas.com.br   

 

Central Técnica de Produção (CTP) 

Rua Carmem Miranda, 1297 – Cachoeirinha 

CEP: 69.065-160 Manaus, Amazonas, Brasil 

Fone: 55 (92) 3622-0614 

E-mail: ctp@cultura.am.gov.br  

3. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

Administração: segunda a sexta de 8h às 17h 

Visitação turística*: terça a sábado de 9h às 17h / Domingo e feriados: 9h às 14h.  

Espetáculos: Conforme agendamentos pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa 
 

* Sujeita a alteração: consultar www.cultura.am.gov.br ou www.teatroamazonas.com.br  ou bilheteria do Teatro Amazonas 

pelo telefone 55 (92) 3232-1768 

mailto:direcao_ta@cultura.am.gov.br
mailto:programação_ta@cultura.am.gov.br
http://www.cultura.am.gov.br/
http://www.teatroamazonas.com.br/
mailto:ctp@cultura.am.gov.br
http://www.cultura.am.gov.br/
http://www.teatroamazonas.com.br/


 

4. ESPAÇO FÍSICO 

Terreno: Área Total do Terreno – 9.157,18 m² / Área do Prédio - 2.257,50 m²  

Jardins: Jardim Frontal 413m² / Jardim dos Fundos 384 m² 

Circulação: 1º Piso: 61,25 m² 

Circulação: 2º Piso: 61,25 m² 

Circulação: 3º Piso: 61,25 m² 

Calçadas: Circulação Largo de São Sebastião – 422m² / Circulação Eduardo Ribeiro – 476,10m² 

 

Dimensões do Palco 

• 29 varas cênicas, com manobras manuais, das quais 5 (cinco) são de iluminação cênica e as demais divididas para cenários, 
telão branco, pernas, rotunda e bambolinas; 

• Largura da boca de cena: 10,56 m; 

• Profundidade a partir da boca de cena: 11,97m; 

• Proscênio (incluindo elevador do fosso da orquestra): 
Altura: 2,30m; 
Largura: 11,90m; 
Comprimento: 7,20m; 

• Altura da boca de cena: 6,50m  

• Altura do urdimento: 14m. 

• Área útil total: 123,29 m 
Obs.: O proscênio ou fosso da orquestra (2,25m de largura) possui elevador elétrico com possibilidade de pausa em três 
níveis: fosso, plateia e palco. 

 

Fosso da Orquestra 
Altura: 2,30 m 
Largura: 11,90 m 
Comprimento: 7,20 m 
Observação: O proscênio ou fosso da orquestra (2,25m de largura) tem elevador elétrico com possibilidade de pausa no fosso, 
na plateia e no palco. 
 



Capacidade de Público 
Salão de espetáculos: 689 lugares incluindo os cativos. 
Plateia: 266 poltronas, sendo 12 cativos (fila N). 
Frisa: 93 cadeiras distribuídas em 19 Frisas (as Frisas 03, 04, 05 e 06 são destinadas às pessoas com deficiência). Não estão 
inclusas as Frisas: 01, 02, 16, 18 e 20 (24 cativos), bem como as frisas 09, 10 e 1º pavimento 19 fica como sugestão para 
atendimento à imprensa. 
40 cadeiras no fosso da orquestra (mediante solicitação e aprovação do teatro, para espetáculos adultos). 
20 cadeiras extras na plateia (mediante solicitação e aprovação do teatro). 
1º pavimento: 110 cadeiras distribuídas em 22 camarotes, sendo 5 lugares cativos (camarote 20), e 12 lugares cativos 
(Camarote do Governador). 
2º pavimento: 125 cadeiras distribuídas em 25 camarotes. 
3º pavimento: 95 cadeiras distribuídas em 19 camarotes, sendo o camarote 17 destinado às pessoas com deficiência, 1 
camarote / cabine de audiodescrição para deficientes visuais e 1 camarote para cabine de iluminação. 
Obs: As cadeiras das frisas e camarotes não são marcadas/numeradas. 
 

          Medidas padrão para confecção de banner do hall: 
 - 90 cm X 1,20m 
 
          Medidas padrão para confecção de backdrop do hall: 
 - 3,00m X 2,00m 
 
          Medidas padrão para confecção de cartelones: 
- Área frontal do Teatro (lateral Rua 10 de julho): 63cm X 1,30cm 
- Área frontal do Teatro (lateral Rua José Clemente): 61cm X 1,30cm 
- Área fundos do Teatro (lateral Rua 10 de julho): 59cm X 1,10cm 
- Área fundos do Teatro (lateral Rua José Clemente): 61cm X 1,11cm 
 
Camarins 
• O Teatro possui 15 camarins a disposição dos artistas, todos com banheiro, distribuídos da seguinte forma: 
• 2 anexos ao palco; 
• 6 no 2° pavimento; 
• 7 no 3° pavimento; 



• A abertura e disponibilização dos camarins deverá ser solicitada à Gerência de Logística do Teatro Amazonas, que tomará 
as medidas cabíveis para as providências de abertura ou disponibilização das próprias chaves mediantes assinatura de cautela 
pelo responsável do evento. É de total responsabilidade do produtor a preservação dos bens contidos nos camarins, durante a 
permanência das chaves em seu poder; 
• O Teatro Amazonas possui serviços de camareiras para atender os camarins e artistas. 
• Alguns serviços, inerentes a função de camareira, poderão ser realizados desde que previamente solicitados. 
*As necessidades de camarins deverão ser encaminhadas com até com 2 (dois) dias de antecedência à Gerencia de Logística, 
através do e-mail: logistica.ta@cultura.am.gov.br  
 

Acessibilidade 

• 3 vagas de estacionamento para idosos; 

• 2 vagas de estacionamento para Pessoas com Deficiência; 

• 3 rampas de acesso no pavimento térreo que interligam o Hall de entrada à plateia; 

• 2 banheiros acessíveis no pavimento térreo (1 masculino e 1 feminino); 

• 7 camarotes acessíveis no pavimento térreo (Frisas 1, 3, 5, 7 e 4, 6, 8); 

• 1 balcão rebaixado para usuários de cadeira de rodas na Bilheteria; 

• 1 cadeira de rodas para pessoas obesas; 

• 1 cadeiras de rodas comuns; 

• 8 lugares na plateia para pessoas com mobilidade reduzida (Fileira A, lado ímpar); 

• 1 elevador com acesso até o 1º pavimento do Teatro 

• 1 equipamento próprio para realização de eventos com audiodescrição para atender até 20 pessoas com deficiência visual; 

• 1 equipamento próprio para realização de eventos com Tradução em Libras; 

• 1 vídeo com o roteiro de visitação ao Teatro Amazonas em LIBRAS. 

Mediante contratação (terceirizado) *: 

· Eventos com legendas e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), mediante contratação de equipamento e serviço de intérprete. 
· Impressão de folders e catálogos em Braile 
· Gravação em áudio do material que se fizer necessário para o bom atendimento da pessoa com deficiência visual 
· Audiodescrição, mediante contratação de serviço de audiodescritor. 
*Para maiores informações sobre os valores dos serviços, consultar a Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
pelo telefone 3232-5556 e e-mail inclusao.cultura@cultura.am.gov.br  
 

mailto:logistica.ta@cultura.am.gov.br
mailto:inclusao.cultura@cultura.am.gov.br


 

5. ESTACIONAMENTO:  

O estacionamento do Teatro tem capacidade para 90 carros, sendo 02 vagas reservadas para pessoas com deficiência e 03 
para idosos, conforme norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 9050 posicionados em fila indiana e 45o graus, e 
é disponibilizado somente durante o horário de visitação e espetáculos, não sendo responsável pela organização do mesmo.  

 
 

 
 
 



  

III. ATIVIDADES INDICADAS (ADEQUADAS OU APROPRIADAS) NO ESPAÇO 

1. Será permitida / indicada a realização das seguintes atividades no espaço cultural Teatro Amazonas: 
 

O Teatro Amazonas destina-se exclusivamente a apresentações de espetáculos de cunho artístico-cultural sem teor político-
partidário ou religioso, observando-se a compatibilidade do evento com as características do teatro.  

a. Eventos com finalidade de locação turística; 

b. Locações para gravações de filmes, documentários e comerciais;  

c. Visitas agendadas, sessões fotográficas e filmagens; 

d. Atividades artísticas e culturais.    

 
Foto: Michael Dantas/SEC 



 

IV. ESPAÇOS DESTINADOS PARA EVENTOS 

1. Ficam estabelecidos os seguintes espaços destinados aos eventos/atividades no Teatro Amazonas: 
 

a. Sala de Espetáculos: Visitação mediada. Apresentações de cunho artístico-cultural (locais, nacionais e internacionais) 

Equipamentos disponíveis: iluminação geral | ar condicionado | tela de projeção. 

Especificação Física:  14,50m² x 14,50m² (210,25 m²) 

Capacidade: 689 pessoas (distribuídos entre Plateia, Frisas e Camarotes – 1º, 2º e 3º pavimentos) 

 

b. Foyer (Hall de entrada): saraus, apresentações artísticas intimistas, coletivas de imprensa e coquetéis. 

Equipamentos disponíveis: Iluminação geral. 

Especificação Física:  120m² 

Capacidade: até 150 pessoas 

 

c. Varandas laterais - térreo: Coquetéis e buffets. 

Equipamentos disponíveis: Iluminação geral. 

Especificação Física: 106m² 

Capacidade: até 100 pessoas cada 

 

d. Varandas laterais – 1º pavimento: Coquetéis e buffets. 

Equipamentos disponíveis: Iluminação geral. 

Especificação Física: 117m² 

Capacidade: até 100 pessoas cada 

 



e. Jardins:  

Equipamentos disponíveis: iluminação geral 

Especificação Física: Área Frontal - 413m² / Área Fundo - 384m²   

Capacidade: até 400 pessoas 

 

 

 
Foto: Michael Dantas/SEC 



 

V. VISITAÇÃO TURÍSTICA 

1. CONDUTORES CULTURAIS  

O espaço disponibiliza guias e condutores culturais bilíngues que acompanham o visitante durante o tour, explanando sobre a 

história do local e as exposições existentes. 

2. CIRCUITO DE VISITAÇÃO 

 
A construção do Teatro Amazonas, em Manaus, ao final do século XIX, só foi possível graças ao período conhecido na história 

socioeconômica brasileira como ciclo da borracha. Somente a privilegiada situação econômica da Província do Amazonas, à 

época, propiciadas pela exportação da borracha tornaria possível a implantação na cidade de projetos tão audaciosos, como o 

Teatro, cujo exemplo, é o mais expressivo. 

O projeto de construção do Teatro Amazonas é de autoria do deputado provincial Antônio José Fernandes Júnior, de 21 de 

maio de 1881. Orçado primeiramente em sessenta contos de réis, depois de longas discussões na Assembleia Provincial, 

abriu-se o crédito de cento e vinte contos de réis com que se pretendia dar início às obras. 

A estrutura construtiva do teatro é bastante convencional, adotando o tradicional formado de caixotão, cuja origem está 

comprometida com uma tradição arquitetônica desenvolvida pelos gregos e propagada pelos romanos. No entanto, a 

grandiosidade do prédio, com a superposição de pavimento, exigiu o uso de muito material em ferro, principalmente as 

grandes estruturas que abraçam o prédio e encontram-se escondidas sob a alvenaria. Somente no sótão do prédio elas estão 

aparentes, assim como nas estruturas do teto e da cúpula. 



Os materiais empregados foram da melhor procedência, diretamente importados das mais afamadas fornecedoras europeias 

e também nacionais. Telhas da Alsácia, escadas e mármores de Carrara, pórticos e colunas da Itália, armações e balcões de 

Paris e pedras de Lióz de Portugal. O decorador Crispim do Amaral foi contratado para executar a decoração interna do prédio 

e com ele veio o pintor Domenico de Angelis, entre outros. A decoração externa ficou a cargo de Enrique Mazzolani. O estilo 

predominante da construção é o neoclássico, embora o conjunto do monumento apresente farta variedade de estilos. 

Grande parte do mobiliário veio de Paris, algumas peças foram de fabricação nacional, vasos de porcelana vieram da China, 

candelabros e espelhos de cristal, de Veneza. As colunas balaustradas de ferro fundido, da Inglaterra. O pano de boca 

denominado “Encontro das Águas” foi pintado em Paris pelo próprio Crispim do Amaral. Telas pintadas pelo ateliê francês 

“Maison Carpezot”, representando a Música, a Dança, a Tragédia e uma homenagem à Ópera, coroando sua maior expressão 

brasileira – Carlos Gomes. 

De procedência francesa é o lustre central, que desce até o nível das cadeiras para troca de lâmpadas. O Salão Nobre, 

utilizado para intervalos teatrais e bailes, foi decorado pelo italiano Domenico de Angelis que utilizou somente peças 

importadas, onde espelhos de cristal franceses, colocados simetricamente, formavam uma projeção de imagens infinitas. 

A presença dos elementos em ferro na construção do teatro não é evidenciada e pouco deste material é aplicado na 

decoração, apenas, por exemplo, nas grades do guarda-corpo da sala de espetáculo, algumas escadas e corrimões e dos 

bancos localizados no hall de entrada do prédio. A grande maioria destes elementos é tratada com desenhos sinuosos típicos 

do estilo art nouveau. 

O Teatro Amazonas é inaugurado em 31 de dezembro de 1896, já no governo de Fileto Pires Ferreira, sem ter sido, 

entretanto, totalmente terminado. De Angelis não havia concluído ainda os painéis e somente em 1898 as obras foram 

finalizadas. 



Havendo passado por algumas reformas ao longo das décadas, hoje o Teatro Amazonas é o mais importante edifício histórico 

de Manaus, não somente pelo seu inestimável valor arquitetônico, mas principalmente por sua importância histórica. Já 

passou por diversas reformas e hoje é considerado o cartão-postal da cidade, conhecido mundialmente pela arquitetura 

imponente. Acrescente-se a isso o fato de ser um Teatro-Museu, ou seja, além de abrigar programação cultural periódica, em 

todos os seus pavimentos há objetos em exposição referentes à sua história. 

1- Bilheteria (aquisição do ticket de entrada) 
2- Hall de entrada 
3- Circulação da entrada da Plateia 
4- Salão de Espetáculos 
5- 1º pavimento – Sala de Exposição 125 anos do Teatro Amazonas e Maquete de lego do Teatro Amazonas (lateral Rua 10 
de Julho) 
6- 1º pavimento – Salão Nobre e Varanda frontal 
7- 1º pavimento – Sala de Dança e Música (exposições temporárias) 
8- Circulação de saída – Camarim de Época e Órgão Eletrônico 

 

3. VALORES 

                            Valor do Bilhete de Visitação: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada), para acesso as áreas do Foyer (Hall de Entrada), Salão de 

Espetáculos, Salão Nobre, Salas de Exposição 1 e 2, Museu do Teatro e Camarotes*.    

*Valores sujeitos a alterações.                       

                                                                  

 

 

 

 



 

VI. PROCEDIMENTOS DE USO DO ESPAÇO 

1. VISITA AGENDADA 

1.1. Do Procedimento de Solicitação 

1.1.1. Por meio de documentos 

Para visita agendada por meio de documento, o solicitante deverá seguir os seguintes procedimentos: 

a. Encaminhar e-mail (gabin@cultura.am.gov.br ou gabinete@cultura.am.gov.br) ou protocolar um Ofício/Carta/Requerimento 

endereçado ao Gabinete do Senhor Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, no Setor de Protocolo da Sede 

da Secretaria, localizada na Av. 7 de setembro, 1546 – Centro, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro;  

b. O e-mail ou Ofício/Carta/Requerimento deverá constar: 

i.  A finalidade da visita; 

ii.  A quantidade de pessoas envolvidas; 

iii.  A faixa etária dos alunos (em caso de escolas); e, 

iv.  E-mail/ telefone de contato para retorno e agendamento da visita. 

c. Após recebimento do documento, o setor responsável procederá à confirmação ou o reagendamento da visita, de 

acordo com a disponibilidade do Teatro Amazonas, através de e-mail institucional com data e horário da mesma. 

1.1.2. Por meio de Plataforma Digital (em virtude do atendimento aos protocolos de segurança sanitária) 

Para visita agendada por meio do site ou aplicativo, o solicitante deverá seguir os seguintes procedimentos: 

a. Acessar o site www.cultura.am.gov.br identificar a opção “AGENDA” e “AGENDAMENTO DE VISITAS” na barra de menu, e 

selecionar o espaço cultural que deseja, preenchendo todos os campos. Acessar o site teatroamazonas.com.br, identificar a 

mailto:gabin@cultura.am.gov.br
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opção “VISITAÇÃOTURÍSTICA” e “AGENDAR VISITA” na barra de menu, e selecionar o espaço cultural que deseja, preenchendo 

todos os campos;  

b. Após a identificação da solicitação, o setor responsável procederá à confirmação do agendamento da visita, através de e-

mail institucional. 

2. PAUTA  

      2.1. Do Procedimento de Solicitação 

2.1.1. Para utilização do espaço visando a realização de ações artísticas e culturais, o interessado deverá pleitear pauta através 

de:  

a. Edital de Pautas (para ações artísticas sem bilheteria) 

b. Edital de Exploração Comercial (para ações com bilheteria e/ou de locação do espaço)  

c. Ofício (para ações de caráter institucional - órgãos e instituições públicas)  

 

2.1.2. As informações deverão ser obtidas em edital específico lançado pela SEC e AADC, ao qual regulará as regras do 

certame para pautas e exploração comercial, contendo no mínimo as seguintes informações: 

a. Requerente 

b. Nome do Evento 

c. Tempo de Duração do Evento 

d. Data Prevista 

e. Horário de Início e Término  

f.   Classificação etária 

g. Breve resumo do roteiro/sinopse do evento  

h. Rider técnico (mapa de cenário, som e luz)   



i.   Material cênico necessário para a realização do espetáculo: instrumentos, praticáveis etc.; 

j.   Produtor ou Responsável 

k. CPF/CNPJ  

l.   Espaço Requerido 

m.  Atividade com venda de ingressos, para convidados ou aberto ao público  

n. E-mail/ telefone de contato para retorno  

2.1.3. A data de inscrição confere prioridade de atendimento ao inscrito. As propostas devem ser necessariamente 

encaminhadas de acordo com o estabelecido em edital. 

2.1.4. Encerrado o prazo de inscrição, as propostas serão analisadas e o resultado comunicado aos inscritos. Em caso de 

disponibilidade de pauta, o proponente terá prazo estabelecido para confirmar seu interesse na utilização da pauta, o que se 

fará com a assinatura do respectivo Contrato/Termo de Autorização e/ou Cessão de Uso com a Secretaria de Estado de 

Cultura e Economia Criativa ou Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC). 

2.1.5. Podem participar dos editais: 

a. Pessoa Física (para eventos com entrada franca) maiores de 18 anos que apresentem exclusivamente propostas de eventos SEM 

BILHETERIA, conforme procedimentos da Prefeitura de Manaus / SEMEF – Autorização de Impressão de Documentos para Diversão 

Pública (AIDDP) 

b. Pessoa Jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos (inclusive entidades representativas das classes artísticas, 

produtores, artistas, empresas e microempresas de shows e eventos em geral) e que priorize atividades de cunho cultural e 

artístico (PARA EVENTOS COM ENTRADA FRANCA OU COM BILHETERIA E/OU LOCAÇÃO), que poderão representar pessoas 

físicas, quando de interesse de ambos, conforme procedimentos da Prefeitura de Manaus / SEMEF – Autorização de Impressão de 

Documentos para Diversão Pública (AIDDP). 



 

2.1.6. Para a realização de apresentação nacional e internacional, eventos comerciais, o requerente deverá ser representado 

por uma Produtora Local que se responsabilize pelos trâmites contratuais e de solicitação de locação do espaço junto à 

Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, representada pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural  

(AADC) entidade responsável pela locação da unidade cultural - e também junto a Prefeitura de Manaus para liberação da 

Autorização de Impressão de Documentos para Diversão Pública - AIDDP. 

2.1.7. As solicitações advindas de órgãos e instituições públicas deverão ser solicitadas através de documento oficial 

encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, contendo as seguintes informações:  

a. Órgão / Instituição Pública 

b. Nome do Evento 

c. Tempo de Duração do Evento 

d. Data Prevista 

e. Horário de Início e Término 

f.   Classificação etária  

g. Breve resumo do roteiro/sinopse do evento 

h. Espaço Requerido 

i. E-mail/ telefone de contato para retorno  



 

3. SESSÕES FOTOGRÁFICAS OU FILMAGENS 

3.1. Do Procedimento de Solicitação  

3.1.1. Por meio de documento: 

Para realização de sessões fotográficas ou filmagens por meio de documento, o solicitante deverá seguir os seguintes 

procedimentos: 

a. Encaminhar um e-mail (gabinete@cultura.am.gov.br) ou protocolar um Ofício/Carta/Requerimento endereçado ao 

Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, no Setor de Protocolo da Sede da Secretaria, localizada na Av. 7 de 

setembro, 1546 – Centro, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro; 

b. Solicitar a autorização para a realização da sessão fotográfica ou filmagem, contendo as seguintes informações: 

i. Nome do Solicitante: 

ii. Finalidade da sessão de fotos ou filmagens: 

• Educativo e/ou jornalístico; 

• Evento particular; ou, 

• Comercial. 

iii. Data Prevista 

iv. Hora de início e término  

v. Espaço Requerido 

vi. Breve Resumo do Roteiro 

vii. Número de pessoas envolvidas   

viii. Produtor Responsável 

ix. E-mail/ telefone de contato para retorno e agendamento da sessão 
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c. Após recebimento do documento, o departamento responsável procederá à confirmação do agendamento da sessão, 

através de e-mail institucional com a data e horário da mesma. 

3.1.3.   A análise da solicitação será avaliada quanto à finalidade da sessão de fotos ou filmagens (educativo, jornalístico, evento 

particular ou com fins comerciais) e devidamente autorizada ou não, de acordo com a especificidade do espaço.  

3.1.4. Não será permitida a realização de sessão de fotos ou filmagens sem a devida assinatura do (s) termo (s) citado (s) neste 

capítulo, exceto para filmagens jornalísticas que tratem de links, transmissões, chamadas ao vivo, enquetes, matérias 

jornalísticas, etc., desde que autorizado pelo realizador. 

3.2. Da Finalidade da Sessão de Fotos ou Filmagens 

3.2.1. Para fins educativos e jornalísticos  

 São consideradas sessões fotográficas ou filmagens educativas e jornalísticas aquelas cujo objetivo tenha conteúdo 

instrutivo, educativo, cultural, pedagógico, construtivo, e com temática de interesse coletivo.  

3.2.2. Para fins de eventos particulares 

São consideradas sessões fotográficas ou filmagens particulares aquelas cuja finalidade esteja relacionada à eventos 

como casamento, formatura, debutante, books, aniversário, dentre outros que não tenha interesse público. 

3.2.3. Para fins comerciais 

São consideradas sessões fotográficas ou filmagens com fins comerciais aquelas que usarão o espaço para anúncios em 

jornais, outdoor e outros particulares como publicação exclusiva em redes e mídias sociais, sites e blogs, cinema, 

documentário, clipes, novelas, séries de TV, web séries, programa de auditório e similar. 



3.3. Do Uso da Imagem do Espaço 

3.3.1. O uso da imagem interna do espaço para fins comerciais ou institucionais por empresas privadas e/ou órgãos públicos, 

em produtos ou serviços, deverá ser previamente avaliado e autorizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia 

Criativa, detentora do direito de imagem, a quem caberá à devida cobrança.  

3.3.2. As filmagens e gravações para fins jornalísticos ou educativos deverão ser previamente avaliadas e autorizadas pela 

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, objetivando a isenção ou não da cobrança.  

3.3.3. Após as 22h será cobrado um acréscimo de 20% sobre o valor da hora nas gravações internas, tendo em vista o 

aumento do consumo de energia e escala de equipe para apoio. 

3.3.4. Toda e qualquer utilização da imagem do espaço deverá estar diretamente relacionada com a proposta artística a que 

se destina a casa. 

3.4. Do Merchandising 

3.4.1. Os produtos usados para o merchandising deverão ser previamente aprovados e autorizados pela Secretaria de Estado 

de Cultura e Economia Criativa. 

3.4.2.  Não será permitido nenhum tipo de interferência no prédio do espaço, como pinturas, colagens, perfurações e outras.  

3.4.3.  Os materiais utilizados para merchandising deverão ser retirados do espaço em até no máximo 24 horas após o término 

da atividade, ficando o espaço autorizado a incorporar ao acervo da Central Técnica de Produção da Secretaria de 

Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), após o prazo estipulado. 

3.5. Do Uso da Marca da SEC nos eventos/atividades realizados nos espaços culturais 

3.5.1.  Todas as atividades realizadas nos espaços culturais coordenados pela SEC deverão usar em seu material de divulgação 

a MARCA do Governo do Estado / SEC. 



3.5.2.  A MARCA Governo do Estado / SEC deverá ser solicitada na Assessoria de Comunicação e Marketing da Secretaria de 

Estado de Cultura e Economia Criativa, a qual dará todas as informações pertinentes ao uso.  

4. LIBERAÇÃO DO ESPETÁCULO JUNTO AS ENTIDADES FISCALIZADORAS 

4.1. Os órgãos que regem a produção de espetáculos em Manaus devem ser procurados pelos produtores para liberação de 

seus eventos nos espaços da SEC. O não desembaraço de documentos junto a essas entidades poderá comprometer a 

realização dos espetáculos e até a suspensão, conforme legislação específica vigente. 

4.2. Os documentos determinantes de cada órgão deverão ser entregues na administração do espaço, pelo produtor, no prazo 

de no máximo 05 dias úteis antes da data do espetáculo. 

4.3. Os órgãos que estabelecem os critérios e fiscalizam os espetáculos em Manaus são: 

a. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD): responsável pelos direitos autorais dos compositores. O produtor 

deverá atender as exigências da atividade e providenciar os documentos de desembaraço. No caso de música de domínio 

público, o produtor deverá solicitar o documento de liberação do pagamento da taxa, conforme Lei nº 9.610/98 de 

19.02.98, em especial os art. 29, VIII, b, c, d, e, f, g, art. 31, art. 68, § 2º, 3º, 4º e art. 99*. 

b. Sociedade Brasileira de Autores (SBAT) / Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS): responsáveis pelos direitos 

autorais dos autores teatrais, bem como dos direitos autorais no país e cobram taxa semelhantes ao ECAD.  

c. Juizado da Infância e da Juventude: Art. 149 ECA 

d. Corpo de Bombeiros 

e. Secretaria Municipal de Finanças  

f. Delegacia da Infância e Juventude  

g. Secretaria de Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

h. Conselho Regional de Engenharia do Amazonas – CREA 



5. DO ESPETÁCULO OU ATIVIDADE COM VENDA DE INGRESSO 

Para realização de espetáculo ou atividades com venda de ingressos, fica estabelecido que é de exclusiva responsabilidade do 

Requerente – Produtor Local, solicitar autorização de emissão de ingressos junto aos órgãos responsáveis, conforme descrito a 

seguir: 

PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO 
Assinatura do contrato; 
Cadastramento do espetáculo no sistema informatizado da bilheteria; 
Liberação dos ingressos; 
Emissão de ingressos;  
Conferência dos ingressos pelo Teatro Amazonas; 
Venda dos ingressos; 
Definição de dias e horários de montagens, ensaios e necessidades de material e equipe técnica; 
Definição de pessoal autorizado no dia do espetáculo. 
 

5.1. Autorização de Impressão de Documentos para Diversão Pública (AIDDP / SEMEF)  

A Produção Local do espetáculo deverá solicitar e preencher junto à Prefeitura Municipal de Manaus / Secretaria Municipal de 

Finanças (SEMEF) o formulário e obter o Certificado Digital A1 e número da AIDDP/SEMEF (Autorização para Imprimir, 

Confeccionar e Filigranar Documentos de Diversões Públicas) para cadastramento e liberação da venda dos ingressos na 

bilheteria informatizada do teatro e realização do espetáculo.   

5.2. Emissão dos Ingressos 

Os ingressos deverão ser emitidos de acordo com a lotação da casa e obedecer ao padrão constante deste manual e alinhada 

com a empresa prestadora do serviço de bilheteria, contratada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. 



5.3. Venda de Ingressos 

A venda será feita exclusivamente pela prestadora de serviços de bilheteria com início em até 05 dias úteis após a liberação da 

AIDDP, na bilheteria do espaço cultural e/ou online pelo site oficial de vendas, caso seja de interesse do Produtor a ampliação 

dos pontos de venda.  

5.4. Forma de pagamento 

O Produtor deverá informar ao Teatro se serão aceitos cartões de crédito ou débito para venda de ingressos.  

Observação: A venda de ingressos na bilheteria do Teatro Amazonas fica restrita aos dias e horários normais de funcionamento 

do espaço. 

5.5. Outras implicações legais 

Sobre a Meia-entrada: O decreto nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 que regulamenta a nova lei da meia-entrada (Lei n° 

12.933/2013) e o Estatuto da Juventude (Lei n° 12.852/2013), garantem que 40% dos ingressos de um evento sejam destinados à 

meia-entrada. A legislação pertinente concede o respectivo direito aos estudantes, idosos e pessoas com deficiência, com as 

respectivas carteiras, além de jovens de baixa renda, professores em adquirir ingressos pela metade do preço. A Lei nº 749 de 07 

de janeiro de 2004, do município de Manaus também garante o benefício da meia-entrada aos estudantes da Educação Básica e 

de Jovens e Adultos, Profissionais e dos Cursos Pré-vestibulares, assim como aos da Educação Superior. O não cumprimento da 

legislação por parte dos produtores implicará em multas aos infratores. 

6. ORIENTAÇÕES PARA O AUTORIZADO 

6.1. Após autorização, o requerente deverá providenciar a documentação obrigatória visando a assinatura do Termo de 
Autorização de Uso, Termo de Responsabilidade e/ou Termo de Cessão de Uso do Espaço, seguindo orientações legais, 
de acordo com o termo a ser firmado. 
 



 
6.2. Ao chegar ao espaço, o autorizado deverá identificar-se na Portaria de Serviços do espaço para procedimentos de 

identificação, informando do que se trata a solicitação, apresentando cópia da confirmação enviada por e-mail e 

documento pessoal de identificação com foto.  Posteriormente, o funcionário irá direcionar a um supervisor, informando 

do que se trata a solicitação. Por ocasião dos Protocolos de Segurança Sanitária, o (A) Autorizado (a) deverá apresentar 

ainda o comprovante de imunização com dose única, as duas doses ou primeira dose, dentro do intervalo 

para aplicação da segunda dose.  

6.3. Os locais liberados serão aqueles que foram solicitados via documento, previamente autorizado e confirmado através do 

e-mail institucional do Teatro Amazonas. 

6.4. Os participantes deverão respeitar as orientações repassadas através do e-mail institucional do Teatro e reiteradas pelo 

funcionário do espaço que acompanhará a atividade. 

6.5. Atentar sobre os horários pré-determinados para o início e finalização da atividade, sob pena de prejudicar o andamento 

da atividade. 

6.6. O espaço não se responsabiliza por quaisquer compromissos assumidos pelo autorizado para com terceiros, ainda que 

vinculados ou decorrentes do uso do bem.  

6.7. O espaço não se responsabiliza, por qualquer indenização por atos praticados por funcionários do autorizado. 

6.8. Comunicar o espaço sobre alterações no quantitativo de pessoas que participarão da atividade.  

6.9. O espaço não disponibiliza camarim ou similar para serviço de cabelo e maquiagem (em casos de sessões fotográficas).  

 

 

 



VII. DAS OBRIGAÇÕES 

 
1. São obrigações do (a) AUTORIZADO (A): 

a. Manter sob sua guarda e responsabilidade o bem cujo uso fora autorizado; 

b. Não dar ao espaço, a destinação diversa ou estranha constante deste Manual; 

c. Não ceder, nem transferir, o seu uso a terceiros; 

d. Zelar pela integridade, manutenção e conservação do espaço, ao longo do período da autorização; 

e. Responder por todos os danos causados ao imóvel durante o período da autorização; 

f. Responder por danos pessoais e materiais causados a terceiros decorrente da realização da atividade;  

g. Respeitar os horários de funcionamento do espaço, bem como aqueles estabelecidos anteriormente;  

h. Móveis e equipamentos do espaço que porventura tenham sido danificados no período de responsabilidade do (a) 

autorizado (a), deverão ser repostos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o uso do espaço.  

i. Os materiais deverão ser retirados após o término da autorização, ou, em até 24 (vinte e quatro) horas após o prazo 

acertado, caso contrário, serão considerados abandonados, sendo recolhidos e doados a quem deles se interessar, ficando o 

espaço isento de qualquer responsabilidade sobre os mesmos; 

j. Responsabilizar-se pela operação das mesas de luz e de som, durante a realização da atividade; 

k. A instalação e retirada dos equipamentos extras, são de responsabilidade da empresa contratada, atividade esta que 

será acompanhada por técnicos do Teatro Amazonas; 

l. Todo elemento cenográfico externo é de responsabilidade da Produção, ficando de responsabilidade do produtor a carga 

e descarga do referido material no palco do Teatro Amazonas, uma vez que o Teatro não possui técnicos disponíveis que 

possam executar tais serviços. 



 2. Dias e horários de montagens e ensaios; material, equipe técnica e camarins 

 
a. Horários de montagem de som e luz (o serviço ocorre geralmente a partir das 13h, em virtude dos ensaios da Amazonas 

Filarmônica pela manhã);  
b. Horário de passagem de som às 17h e ensaios até 1h antes do início os espetáculos; 

c. Quantificar a necessidade da equipe técnica do Teatro: iluminadores, sonoplastas e maquinistas; 
d. Quantificar a necessidade de camarins a serem utilizados durante ensaios e dias de espetáculo; 
e. Lista da equipe de produção do espetáculo (o não cumprimento desta determinação acarretará o impedimento do acesso 

de pessoal em serviço); 
f. Após a chegada do material (externo), ao palco do Teatro Amazonas, a montagem, movimentação e desmontagem é 

feita pela Equipe de Cenotécnicos, montadores do evento e maquinistas do Teatro Amazonas.  

g.  É de responsabilidade da empresa terceirizada, a instalação do material acompanhada da equipe técnica do Teatro 

Amazonas, como   também sua retirada, na hora e data conforme consta  neste check-list.       

h. Obs.: Solicita-se especial atenção quanto ao Formato de Vídeo  (Renderização) que pode ser apresentado durante a 
programação por Vossa Senhoria. O vídeo deverá ser encaminhado em até 24h de antecedência, via link para os e-mails 
da Gerência de Cenotécnica joserogerioliveira@gmail.com e cenotecnica.teatroamazonas@gmail.com (para que não 
ocorra perda de qualidade).  
Especificações: MPEG-4  
                            1080p/30p HD  

                            Formato 16:9  

 
i. Outras providências que se fizerem necessárias 
 
O prazo para definição destas necessidades é de no mínimo 5 dias antes da data da primeira montagem/ensaio. Encontra-se à 
disposição do Produtor, na Gerência de Programação o formulário padrão para preenchimento. 
 
*Durante as montagens dos espetáculos, permanecem as visitações turísticas no Salão de Espetáculos, sendo as mesmas 
suspensas, em casos de excepcionalidades.  
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3. Pessoal autorizado no dia do espetáculo 
 
Na portaria de serviço ficará a lista de pessoas/profissionais autorizados, de acordo com a informação recebida do 

Produtor Local. A lista (com nome e RG) deverá ser entregue com 5 (cinco) dias de antecedência à Gerencia de Logística e 
Espetáculos, através do e-mail: logistica.ta@cultura.am.gov.br  e espetáculos_ta@cultura.am.gov.br  

 
 

4. Permanência de materiais nas dependências do Teatro  
 
A retirada de materiais cênicos utilizados nos espetáculos deverá ser realizada imediatamente após o término ou no 

máximo em até 24 horas (nesse caso todo o material deverá ser desmontado e colocado na varanda lateral do teatro). No 
caso do não cumprimento deste prazo, fica automaticamente autorizado por parte do Produtor, a incorporação do material 
ao acervo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa / Central Técnica de Produção. 

 
5. Do Serviço de Coquetéis e Buffets 
 

a. Os serviços de coquetéis deverão ser contratados pelo produtor do evento, não ficando, portanto, o Teatro 
responsável por qualquer trâmite nesse sentido; 

b. Os apoios dos coquetéis deverão ser montados em locais previamente definidos, sem comprometer o funcionamento 
do Teatro e a estética do prédio; 

c. As áreas disponíveis para o uso do buffet só serão abertas para a entrada de fornecedores terceirizados, mediante a 
presença do Produtor responsável pela programação, que deverá permanecer no Teatro durante o processo de 
montagem e desmontagem do serviço, o qual estará acompanhado por um funcionário do Teatro, que garantirá o 
cumprimento das normas estabelecidas neste Manual;   

d. Toda comida a ser oferecida nos coquetéis deverá estar pronta, não sendo permitido nenhum tipo de equipamento 
para frituras e fogões nas dependências internas e externas do Teatro Amazonas (conforme exigência da Brigada de 
Incêndio); 

e. É de responsabilidade dos produtores, a guarda de todo o material usado durante o serviço, à limpeza das áreas 
utilizadas sob a supervisão de um funcionário do Teatro, o recolhimento e posterior retirada do lixo; 

f. Todo o lixo produzido durante a realização do evento/serviço de buffet deverá ser retirado pela empresa terceirizada 
pelo Produtor responsável pela programação; 

g. É proibida a utilização de geleiras ou isopores na área do Foyer (hall de entrada); 
h. É proibida a colocação de fitas ou adesivos no piso e paredes; 

mailto:logistica.ta@cultura.am.gov.br
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i. É de responsabilidade dos produtores, o isolamento adequado da área de apoio para a montagem dos buffets com 
biombos e/ou painéis, que não comprometam a estética do Teatro, bem como a guarda de todo o material usado 
durante o serviço; 

j. Os materiais deverão ser retirados imediatamente após o evento; 
k. O local deverá ser entregue do mesmo modo que foi disponibilizado antes do coquetel (limpo e encerado pelo 

produtor). 
l. Após o término do evento, as equipes de buffet, iluminação, sonorização e cerimonial, terão no máximo 1h30min (uma 

hora e meia) para desmontagem do evento.  
 
Outras Responsabilidade da Produção do espetáculo 

 
É de responsabilidade dos Produtores, a guarda de todo o material usado durante o serviço, a limpeza das áreas 

utilizadas, sob a supervisão de um funcionário do Teatro, o recolhimento e posterior retirada do lixo, conforme contrato. 
 
Os custos de 4,5% (quatro e meio por cento) com a empresa de Bilheteria para a emissão dos ingressos. 

  

VIII. DAS VEDAÇÕES E IMPEDIMENTOS 

1. VEDAÇÕES E IMPEDIMENTOS 

1.1. Fica vedado ao AUTORIZADO (A) e/ou impedido de: 

a. Manusear qualquer equipamento | obra artística | material de uso sem prévia autorização e acompanhamento da equipe 

de gerência do espaço; 

b. Danificar estruturalmente o espaço | estrutura física – paredes e pisos | equipamentos | obras artísticas | materiais de 

uso, com a responsabilidade de repor e/ou ressarcir a esta Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em qualquer 

eventualidade de danos; 

c. Oferecer serviço de comercialização no espaço sem prévia autorização desta Secretaria; 



d. Cobrar ingressos sem os trâmites legais, que devem ser realizados sob contrato previamente estabelecido, em comum 

acordo com esta Secretaria; 

e. Realizar visitação sem acompanhamento dos monitores disponibilizados pelo espaço; 

f. Tocar, sentar, mover, alterar de lugar, qualquer objeto, obra ou acervo em exposição; 

g. Realizar visitação fora do horário de funcionamento, ressalvo com acompanhamento de responsável do espaço; 

h. Fumar e/ou portar produtos e materiais inflamáveis nas dependências internas e externas do espaço; 

i. Consumir alimentos, água ou bebidas diversas, nas dependências internas do espaço, exceto em área destinada para tal 

fim ou quando em eventos programados e autorizados; 

j. Ingerir qualquer tipo de bebida alcóolica nas dependências internas e externas do espaço. A não ser eventos/ocupações 

artístico-culturais com anuência prévia e solicitação recebida por escrito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, 

justificando o pedido, que poderá ou não ser acatado; 

k. Utilizar imagens do equipamento cultural, para fins comerciais ou institucionais de empresas, produtos ou serviços, sem 

prévia autorização desta Secretaria de Cultura e Economia Criativa;; 

l. Visitar aleatoriamente e sem a presença do monitor, o espaço cultural; 

m. Ultrapassar todos os demarcadores e placas que indicam acesso restrito; 

n. Fazer barulho durante a sessão, quando houver visitantes no mesmo recinto; 

o. Espalhar pertences pelo espaço, bem como sobre móveis e cadeiras;  



p. Efetuar filmagens e fotos em locais que não foram especificados no documento de solicitação e confirmados pela 

Administração do espaço; 

q. Deixar o ambiente sujo após o termino da atividade / ensaio / apresentação; 

r. Realizar qualquer modificação nas dependências, internas ou externas, do espaço, bem como afixar e utilizar quaisquer 

tipos de materiais não autorizados pela administração, respondendo por quaisquer danos causados; 

s. Entrar com objetos que prejudiquem o andamento das atividades ou que apresente ameaça ao espaço como balões 

de gás (hélio ou gás de cozinha), botija a gás, cenários, artefatos pirotécnicos, entre outros;  

t. Utilizar o estacionamento sem prévia autorização da gerência do espaço; 

u. Riscar, rasgar ou colocar os pés nas poltronas e paredes nas áreas de convivência do prédio; 

v. Fogo / materiais inflamáveis / botija de gás; 

w. Tirar fotografias com flash dentro dos salões de espetáculos e nobre; 

x. Entrar com trajes inadequados, tais como: roupas de banho; 

y. Entrada de menor de idade sem o acompanhamento de um responsável; 

z. Dispersar-se do grupo em caso de visitas mediadas; 

IX. DOS CUSTOS 

1. O Espaço cobra custos, a título de locação de uso, por no máximo 10 horas, podendo este prazo ser prorrogado mediante 

disponibilidade de agenda e do interesse público. 

2. O pagamento deve ser efetuado até 05 dias úteis antes do evento. 

3. A tabela atualizada de preços e forma de pagamento constam no anexo deste Manual, bem como pode ser obtida junto à SEC  



X. INFORMAÇÕES GERAIS 

1. SEGURANÇA 

Segurança física 24h (Patrimonial) 

Bombeiro Civil 24h 

Acionadores manuais – 29 unidades 

Acionador remoto bomba – 01 unidade 

Audiovisual (sirenes) – 37 unidades 

Detectores de fumaça – 191 unidades 

Extintores de Incêndio (ABC) – 93 unidades 
Hidrantes – 26 unidades completas 
Câmeras de vigilância – 16 unidades 
Segurança do evento: de responsabilidade do Produtor 

2. EQUIPE 

Indicadores de lugares | Supervisores de Espetáculos | Porteiros | Bilheteiros | Auxiliares de limpeza 
Cenotécnicos | Maquinistas | Técnicos de som | Técnicos de luz | Montadores | Camareiras  
 

2.1 Mediante Agendamento 

• Visitas mediadas em LIBRAS; 

• Visitas mediadas com audiodescrição. 
 
1. Mediante contratação 

• Eventos com legendas e Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), mediante contratação de serviço de intérpretes; 

• Impressão de folders e catálogos em Braile; 

• Gravação em áudio do material que se fizer necessário para o bom atendimento da pessoa com deficiência visual; 

• Audiodescrição, mediante contratação de serviço de audiodescritor. 

3. EQUIPAMENTOS 

Praticáveis:  

• 14 plataformas pantográficas, medindo 2x1. 



Cadeiras: 

• 40 unidades na cor preta, com encosto. 
 
Estantes de partitura: 

• 20 estantes. 
 

EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 
 

Sistema de P.A (Público) 

• 4 caixas ativas 900w INGENIA IG4t DB Techonologies; 
• 2 caixas ativas de sub grave 1000watts DB Techonologies;  

• 1 console digital eMotion LV1 Live Mixer com 64 inputs e 32 outputs  

• 1 multicabo de 36 canais, com splitter de 10 metros 
 

Sistema de Palco (Monitor) 

• 4 caixas ativa 600w OPERA DB Techonologies (side); 

• 2 caixas sub grave 600w Sub615 DB Technologies (side); 

• 4 caixas ativa 600w LVX XM12 DB Technologies (retorno) 
 
Sistema de Microfones/Pedestais 

• 1 microfone sem fio BlxRack/sm58 Shure (pilhas de responsabilidade do Produtor) 

• 1 microfones com fio Sm58 Shure  

• 3 microfones com fio vocal d5 AKG 

• 01 kit de microfones para Bateria Pga Drum Kit 7 Shure 

• 02 microfones Pga81 Shure 

• 01 microfone Pga52 Shure 

• 01 microfone Pga57 Shure 

• 25 Pedestais  
 



Outros  

• 1 CDJ Pioneer 200 

* Respeitar a taxa máxima de 90 decibéis na sonorização do espetáculo, que será medida pela Gerência de Cenotécnica do 
espaço; 
 
Panaria 
• 5 pares de pernas; 
• 6 bambolinas; 
• 2 rotundas pretas (uma transpassada); 
• Tela branca no fundo do palco utilizada como ciclorama; 
• Linóleo preto ou cinza (fita apropriada para fixação, sob responsabilidade do Produtor). 
 

4. OBRIGATORIEDADE - SISTEMA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
 

O uso do vídeo explicativo sobre saídas de emergência, procedimentos de segurança é obrigatório antes do início de cada 
espetáculo, bem como vídeos institucionais e patrocinadores, totalizando um tempo máximos de 5 minutos. 

5. ESPAÇOS TERCEIRIZADOS 

 
Gioconda Café LTDA - ME 
Loja Empório Dell’Arte 
 

6. ENDEREÇOS ÚTEIS 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SEC 

Av. Sete de Setembro, 1546 - Anexo do CCPRN - Centro 

Telefones: (92) 3633-2850/1367/3026/2901 (PABX) 

Fax: 92 3233-9973 

 

 



AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC 

Rua Rio Purus, 103 Conjunto Vieiralves – Nossa Senhora das Graças 

Telefones: (92) 3234-3667/3234-5843 

7. TELEFONES ÚTEIS 

 
TEATRO AMAZONAS 
Fones: 55 (92) 3622- 2420 / 1880 e 55 (92) 3232-1768 (Bilheteria) 
 

CENTRAL TÉCNICA DE PRODUÇÃO – CTP 
Fone: 55 (92) 3622-0614 
 

CENTRAL DE PROGRAMAÇÃO/SEC 
Telefone: 92 3232-3898 
 
CORPO DE BOMBEIROS 
Endereço: Av. Codajás, 1503 - Petrópolis, Manaus - AM, 69063-380 
E-mail: bombeirosdoamazonas@gmail.com  
Horário de funcionamento: 24h 
Telefone: 193 
 
SERVIÇO DE EMERGENCIA SERVIÇO DE (AMBULÂNCIA) 
Base Aleixo 
Av. Tarumã, 1001 · (92) 3631-5998 / 192 
 
DEFESA CIVIL 
Av. Urucará, 183 - Cachoeirinha, Manaus - AM, 69065-180 
Telefone: 199 
 
POLÍCIA MILITAR 
Telefone: 190 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-PTBR854BR855&q=corpo+de+bombeiros+militar+do+amazonas+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyKza3yDDN0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EaJOcXFeQrpKQqJOXnJqVmFuUXK-Rm5mSWJBYppOQrJOYmVuXnJRYrpOalpBalHl6eDwBwyyKkYwAAAA&ludocid=1848689367429510438&sa=X&ved=2ahUKEwiPirKg0NDlAhU6JrkGHTUyDpUQ6BMwEXoECAoQIA
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XI. ANEXO 

ANEXO 1:  TERMO DE RESPONSABILIDADE 

(PREENCHER COM OS DADOS DO RESPONSÁVEL PELA PROGRAMAÇÃO) 

Eu, __________________________________________, brasileiro (a), profissão ____________________________________, RG ______________, 

inscrito (a) no CPF ________________, residente e domiciliado (a) a _______________________________________________,bairro 

__________________, CEP___________________, telefone ___________________, e-mail _____________________________________  

mediante este instrumento de aceitação, responsabilizo-me pelo uso e conservação do ____(NOME DO ESPAÇO CULTURAL)_________., durante a 

realização do serviço de ________________ para a “__________________________”, por ocasião evento/atividade 

_________________________, no __(LOCAL DO ESPAÇO CULTURAL)__, pelo prazo de ________ horas (___h às __h) na data _(DIA)__ de 

___(MÊS)_____ de _(ANO)__ (DIA DA SEMANA), e comprometendo-me a devolvê-lo em perfeito estado findo esse prazo. 

Em caso de extravio e/ou dano, total ou parcial, do espaço solicitado, fico obrigado (a) a ressarcir o bem dos prejuízos decorrentes. Conforme, 

determinado no Manual de Normas e Procedimentos do (NOME DO ESPAÇO CULTURAL)___ 

Em contrapartida, comprometo-me a incluir as logomarcas do Governo do Estado do Amazonas e da Secretaria de Estado de Cultura em todo 

material de divulgação, ficha técnica e agradecimentos, a serem fornecidas pela a Assessoria de Marketing da SEC, através do e-mail 

marketing@cultura.am.gov.br e telefones 3232-1646 / 3631-4605. 

_________________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 
Atenção: O Espaço Cultural não se responsabiliza por materiais ou pertences deixados no local. 

Atestamos que o espaço foi entregue em ______/_____/______, nas seguintes condições: 

□ Em perfeito estado 

□ Apresentando defeito _________________________________ 
______________________________________________________ 
(Funcionário (a) responsável pelo recebimento do espaço 
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ANEXO 2:  CONFIRMAÇÃO DE PAUTA 

 
Prezado (a) Sr (a) ______________________ 
 
Ao cumprimentá-lo (a) e, em atenção à Vossa solicitação de pauta, informamos sobre a disponibilidade de agenda neste (NOME DO ESPAÇO CULTURAL) no dia 

___ de ___(mês)_____ de __(ano)____ (dia da semana) às ___hora para realização do (a) evento/atividade ________________________. 

 
Para darmos prosseguimento ao processo de agendamento, solicitamos/informamos o que segue: 
1. A disponibilidade do espaço para início da montagem e afinação de luz dar-se-á:  XXXh;  
     A disponibilidade do espaço para início da passagem de som dar-se-á: XXXh; 
2. O horário para início do evento: às ___horas; 
3. Atender às Normas e Procedimentos do Manual de Normas e Procedimentos do (NOME DO ESPAÇO CULTURAL). Toda e qualquer ação que difira do que 
rege o Manual, esta deverá ser encaminhada para análise formalmente ao Senhor Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa; 
4. A concessão do espaço será (com/sem) ônus para o solicitante. Favor confirmar se o evento será: (aberto ao público - entrada franca/ com venda de 
ingressos).  
5. Do Termo de Autorização de Uso: 
Para a formalização do Termo de Autorização de Uso (pessoa física), solicitamos cópias dos documentos: 
a) Cópia legível do RG do responsável pelo evento; 
b) Cópia legível do CPF do responsável pelo evento; 
c) Cópia ATUAL legível do comprovante de residência do responsável pelo evento; 
d) Certidão Negativa da Secretaria de Estado da Fazenda Estadual (SEFAZ); 
e) Estado civil e profissão do responsável pelo evento. 
Algumas regras deverão ser respeitadas dentro deste Teatro Amazonas: 
- Ao chegar ao Teatro Amazonas, o (a) Autorizado (a) deverá dirigir-se a Portaria de Serviços para procedimentos de identificação. Posteriormente, o funcionário 
irá direcionar a um supervisor, informando do que se trata a solicitação. O (A) Autorizado (a) deverá apresentar ainda documento pessoal de identificação 
e comprovante de imunização com dose única,  as duas doses ou primeira dose,  dentro do intervalo para aplicação da segunda dose 
(recomendada a apresentação) ;  
- Pede-se que compareçam durante o processo de montagem somente as pessoas que participarão da atividade (incluindo o cinegrafista, assistentes, artistas e 
staff);  
- Atentar e cumprir sobre os horários pré-determinados para o início e finalização da pauta;  
- O Teatro Amazonas não se responsabiliza por quaisquer compromissos assumidos pelo (a) Autorizado (a) para com terceiros, ainda que vinculados ou 
decorrentes do uso do bem, assim como, por qualquer indenização por atos praticados por seus subordinados, prepostos ou empregados;  
- O (A) Autorizado (a) responderá por todos os danos causados ao patrimônio durante o período da autorização;  
- O (A) Autorizado (a) responderá por danos pessoais e materiais causados a terceiros decorrentes da realização da atividade;  
- O (A) Autorizado (a) deverá respeitar os horários de funcionamento do espaço, bem como aqueles estabelecidos acima;  



- 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; 
- O produtor da programação deverá responsabilizar-se pela operação das mesas de luz e de som, bem como dos equipmanetos de áudio e vídeo durante o 
espetáculo; 
- 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. 
 O que não pode ser realizado  
- O consumo de bebidas e nem alimentos na Sala de Espetáculos;  
- Uso de balões de gás nas dependências do Teatro;  
- Fumar e utilizar de materiais e produtos inflamáveis;  
- Utilizar o flash dentro dos salões de espetáculos e nobre;  
- Uso de drone na parte interna do Teatro;  
- Ultrapassar todos os demarcadores e placas que indicam acesso restrito;  
- Fazer barulho, quando houver visitantes no mesmo recinto;  
- 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;  
- Fazer qualquer modificação nas dependências, internas ou externas, do Teatro, bem como afixar e utilizar quaisquer materiais sem prévia autorização;  
- 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;  
- Manter atitude desrespeitosa com o local. 
 6. Orientamos que as necessidades/informações de logísticas (lista nominal de participantes, prestadores de serviço/empresas terceirizadas, 
equipe de produção, camarins) sejam encaminhadas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, ao Setor de Logística através do e-
mail: logistica.ta@cultura.am.gov.br e o telefone (92) 99430-7123 (Sra. Débora Marques) 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; 
 7. Orientamos que as informações sobre lista de convidados, reservas de lugares para filmagens e/ou fotografias, sejam encaminhadas através do e-
mail: espetaculos_ta@cultura.am.gov.br e o telefone (92) 99174-0529 (Sr. Sandro Paulo); 
8. Orientamos contatar a Gerência Técnica deste Teatro Amazonas para ajustes operacionais e técnicos através dos e-

mails: joserogerioliveira@gmail.com / cenotecnica.teatroamazonas@gmail.com e telefone 98436-4747 (Sr. Rogério Oliveira);  
9. Em espetáculo com venda de ingressos, informamos o contato (92) 99112-2128 (Sra. Nonata Maia - Gerente de Bilheteria) para conhecimento. Em virtude 

de ajustes nos procedimentos de solicitações de bloqueios de ingressos para os espetáculos neste Teatro Amazonas, junto a empresa Bilheteria Digital, como 
também na Bilheteria do Teatro, orientamos que todas as demandas de reservas/bloqueios e emissões de convites deverão ser formalizadas através de e-
mail ana.loureiro@bilheteriadigital.com (Sra. Ana Paula - Bilheteria Digital) com cópia bilheteria.ta@gmail.com (Sra. Nonata Maia - Bilheteria Teatro 
Amazonas). Posteriormente, a Sra. Ana Paula da Bilheteria Digital irá proceder aos respectivos bloqueios, com retorno aos senhores 

10. Informar se a produção confeccionará banner ou backdrop para uso no Teatro. 
- Medidas padrão banner do Hall - 90 cm X 1,20m 

mailto:aliny.ta@cultura.am.gov.br
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-Medidas padrão do backdrop do Hall - 3,00m X 2,00m; 
11. Do material para divulgação (releases) e do material gráfico a ser produzido (arte)  - Solicitamos contato com 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 o (92) 
3232-1646 (Sra. Suelen e Sr. Silvio, copiados neste). Os mesmos poderão orientá-lo quanto à aplicação das logomarcas oficiais nos respectivos materiais;  
12. Solicitamos informar (com a maior brevidade possível) o roteiro/cerimonial de apresentação do evento com o descritivo de horários e falas (caso haja falas), 
assim como a duração do evento, classificação e breve sinopse;   
13. - Caso haja execução musical, informamos a necessidade dos trâmites junto ao Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais 
(ECAD), para a isenção de cobrança de taxa do repertório ou o pagamento da mesma. Após as tratativas junto ao ECAD, favor encaminhar uma cópia do 
documento a este e-mail com a resposta do respectivo órgão. Seguem contatos do órgão ECAD: Sra. Miriam (98449-0415) Sr. Emerson (98113-9507 / 98190-
9088) e-mail: eventosam@ecad.org.br / ecadam@ecad.org.br    
14. objetivando garantir a realização de pautas de maneira segura e responsável, alinhados com a segurança sanitária de frequentadores e 
funcionários, recomendamos os procedimentos abaixo:    

1. Fazer o uso de máscara o tempo todo, a qual deverá cobrir nariz e boca;   
2. Apresentação do comprovante de imunização com dose única, as duas doses ou primeira dose, dentro do intervalo para aplicação da 

segunda dose, nas portarias principais e de serviço. Essa exigência será estendida aos espectadores, artistas, produtores e Staff durante os 
processos de montagem e apresentações. 

3. Será disponibilizado álcool em gel em locais estratégicos do espaço, com a devida sinalização (se preferir usar o seu álcool de uso pessoal, não tem 
problema). 

Informamos que o horário de atendimento administrativo deste Teatro Amazonas é de segunda à sexta-feira, no horário de 8h às 17h. 
 Segue Mapa da Sala de Espetáculos, Rider Técnico e Protocolo de Segurança Sanitária do Teatro para conhecimento e providências. 
Encaminhamos ainda formulário/check-list da Gerência de Cenotécnica para preenchimento e devolução ao Sr. Rogério Oliveira, copiado neste. 
Aguardamos o envio da documentação solicitada para a formalização do Termo de Uso do espaço.  
Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário. 
 

 

Atenciosamente, 
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ANEXO 3:  VALORES PARA EVENTOS CULTURAIS  

 

_______ Valores para eventos culturais (diária por evento) 
 

EVENTOS CULTURAIS 
Serviço Local Valor Bruto Duração 

Sem venda de ingressos (particulares ou gratuitos)  

Apresentações Locais 

Sala de Espetáculos 

R$ 10.000,00  10h 

Apresentações Nacionais R$ 15.000,00 10h 

Apresentações Internacionais R$ 20.000,00 10h 

Com venda de ingressos  

Serviço Local Valor Bruto 

Apresentações Locais 

Sala de Espetáculos 

5% sobre a renda da bilheteria* 

Apresentações Nacionais 12% sobre a renda da bilheteria* 

Apresentações Internacionais 12% sobre a renda da bilheteria* 

*Os custos de emissão dos ingressos junto a empresa prestadora de serviço de bilheteria contratada pela Agência 
Amazonense de Desenvolvimento Cultural são de inteira responsabilidade do Produtor. 

 

_______ Valores para receptivos e coquetéis (diária) 
 

RECEPTIVOS E COQUETEIS 

Local Valor Duração 

Foyer (Hall de entrada) R$ 4.500,00 4h 

Varandas laterais 
(térreo e 1º pavimento) 

R$ 3.000,00 
(cada lado) 

4h 

Área externa para evento (jardim) R$ 6.000,00 4h 

 
Obs. 1: Valores sujeitos à alteração segundo a necessidade e conveniência do interesse público. 
Obs. 2: A duração total do serviço contempla montagem, execução e desmontagem. 
Obs. 3: A confirmação estará sujeita a disponibilidade de pauta.  
 
 
 



ANEXO 4:  PROCEDIMENTOS PARA PERMISSIONÁRIOS DA CAFETERIA E LOJA DE SOUVENIR DO TEATRO AMAZONAS  
  

1. HORÁRIO E FUNCIONAMENTO  
a. O horário de funcionamento dos Permissionários seguirá o mesmo estabelecido para o Setor de Turismo (das 9:00H às 17:00h de terça a 

sábado e aos domingos e feriados das 9:00h às 14:00h) e Setor de Espetáculos (conforme programação). A Administração do Teatro 
Amazonas poderá solicitar o funcionamento dos Permissionários em outros horários, em caráter excepcional, e com antecedência de 24 
(vinte e quatro) horas, durante os eventos noturnos, incluindo os finais de semana e feriados;  

b. Os Permissionários terão 15 (quinze) minutos de tolerância para abertura de seus estabelecimentos;  
c. O horário estipulado do item 1.1 poderá sofrer alterações, mediante acordo com os Permissionários e agenda de programação pré-

aprovada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa – SEC;  
d. A entrada de todos os colaboradores no Teatro Amazonas, sejam eles diretos ou indiretos, deverá ser realizada pela portaria de “entrada 

de serviço”, confronte à avenida Eduardo ribeiro;  
e. Não será permitido o trânsito de pessoas não autorizadas nas áreas de visitação turística, espetáculos, principalmente na plateia, a fim de 

evitar aglomerações;  
f. Será cobrada multa de 10 %(dez porcento) do valor de 1 (um) salário mínimo quando houver interrupção do funcionamento dos 

Permissionários, salvo casos de força maior, comprovados e aceitos pela administração do Teatro Amazonas.  
 
  

2. DAS OBRIGAÇÕES DA UNIDADE CULTURAL  
a. Ao Teatro Amazonas caberá a limpeza inicial da Cafeteria e Loja de Souvenir para abertura de suas atividades diárias;  
b. Informar sobre a programação semestral/mensal de Atividades;  
c. Promover, por meio de um colaborador, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativo, 

anotando em registro próprio as falhas que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;  
d. Dúvidas serão esclarecidas através da Gerência Administrativa do Teatro Amazonas.  

 
 

3. DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMISSIONÁRIOS  
a. Os Permissionários atenderão o público do Teatro Amazonas, devendo prestar serviços de qualidade e excelência de acordo com a 

natureza da instituição;  
b. Os colaboradores da Cafeteria e da Loja de Souvenir deverão ser credenciados (nome, identidade, função e escala de serviço) junto a 

Gerência Administrativa do Teatro  Amazonas, que só permitirá a entrada e permanência dos mesmos mediante relação fornecida pela 
Permissionária. E também deverão estar devidamente uniformizados e identificados com crachá sendo vedada a permanência dos 
mesmos sem uniforme no atendimento ao público;  

c. Os Permissionários se destinarão, unicamente, ao desempenho das atividades previstas na Permissão Onerosa de Uso, sendo vedada 
qualquer outra atividade, mesmo que exercida simultaneamente com as previstas;  



d. O Permissionário da cafeteria deverá providenciar a montagem, desmontagem e guarda do mobiliário externo que compõe o espaço, 
assim como, realizar a manutenção corretiva e preventiva das mesas, cadeiras e ombrelones com a lavagem dos mesmos ou substituição, 
conforme necessidade;  

e. Manter pessoal suficiente para o atendimento ao objeto da permissão de uso, sem interrupção, independente de férias, licenças médicas, 
impontualidade ou demissão de empregados, promovendo as substituições necessárias a que não haja descontinuidade das atividades;  

f. Zelar para que seus colaboradores sejam treinados periodicamente a fim de garantir atendimento de excelência ao público do Teatro 
Amazonas. Os colaboradores que atendem diretamente o público devem ter conhecimento sobre as atividades da Unidade Cultural 
Teatro Amazonas;  

g. Solicitar prévia autorização, por escrito, da Gerência Administrativa do Teatro Amazonas para executar qualquer reparo, modificação ou 
benfeitoria na área permissionária;  

h. Atender por sua conta, risco e responsabilidade, no que se refere à área permissionária, toda e qualquer intimação e exigência das 
autoridades municipais, estaduais e federais relativas à saúde, higiene, segurança, silêncio, ordem pública, obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, respondendo pelas multas e penalidades decorrentes de sua observância.  
 
  

4. DA LIMPEZA, MANUTEÇÃO, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO  
a. Os Permissionários utilizam entradas independentes de fornecimento de água e energia elétrica. Havendo necessidade de substituição 

dos medidores de consumos de água ou energia, a mesma deverá ser solicitada por escrito à Administração do Teatro Amazonas, a qual 
verificará a viabilidade de instalação da infraestrutura, mediante parecer e autorização do Departamento de Patrimônio Histórico da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa;  

b. O transporte de produtos deve ser realizado em equipamento próprio de carga e descarga com rodas de borracha;  
c. A limpeza, manutenção e conservação da cafeteria e loja de souvenir serão de responsabilidade dos seus respectivos Permissionários, 

salvo orientações constantes no item 2.1 do respectivo termo;  
d. Os Permissionários são responsáveis em realizar a limpeza de caráter eventual e de atendimento extraordinário e imediato decorrente de 

pequenos acidentes, tais como, derramamento de líquidos, quebra de utensílios, vazamentos hidráulicos;  
e. Todos os equipamentos da cafeteria devem ser elétricos. As cargas devem ser previamente aprovadas pela Gerência de Logística do 

Teatro Amazonas. Não será permitido o uso de botijões, fogareiros e estufas a gás;  
f. Os detritos provenientes tanto da cafeteria como da loja de souvenir deverão ser diariamente acondicionados em sacos plásticos, retirados 

e colocados na câmara de lixo localizada na lateral do Teatro Amazonas confronte à rua José Clemente. O acondicionamento do lixo 
deverá ser feito em recipientes apropriados e devidamente fechados. O acondicionamento de perfuro-cortantes (vidros, garrafas 
quebradas e outros) deverá ser feito de forma separada e com devida proteção, a fim de evitar acidentes na coleta e transporte. 

 
 



ANEXO 5:  PORTARIA Nº 102/2020-SEC DE ACESSO E CIRCULAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PÚBLICO  
 

 



ANEXO 6:  PLANTAS BAIXAS DA ÁREA EXTERNA, DOS PAVIMENTOS E MAPA DA SALA DE ESPETÁCULOS 
 

ÁREA EXTERNA 
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MAPA DA SALA DE ESPETÁCULOS 

 


