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EDITAL DE PUBLICIDADE Nº 001/2022 
 “AUTORIZAÇÃO DE USO DO TEATRO SÍRIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR” 

 
O Município de Telêmaco Borba, por meio da Secretaria de Cultura, 

Esporte e Recreação, CONSIDERANDO  a Lei Municipal n.º 1621, de 30 de 
agosto de 2007; CONSIDERANDO  o Decreto Municipal n.º 28134, de 21 de 
fevereiro de 2022; torna público o presente EDITAL. 

 

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação - SMCER 

torna público e comunica aos PROPONENTES (usuários) interessados que 
estará recebendo a partir do dia 28 de Fevereiro, na forma deste Edital e seus 
anexos, solicitações para Autorização de Uso do Teatro Sírio de Castro 
Ribas Junior visando dar ampla divulgação e transparência ao calendário da 
temporada 2022, para espetáculos de Dança, Música, Teatro; entre outros 
eventos conforme Decreto n.º 28134. 

 
1.1 - Objeto: A administração Municipal, por meio de sua Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, através deste Edital, tem por 
finalidade divulgar e dar ampla transparência para solicitação de Autorização de 
Uso do Teatro Sírio de Castro Ribas Junior. E neste sentido informar as regras 
que regem o seu Regulamento publicado via Decreto n.º 28134. 

 
1.1.1– Dos Bens disponibilizados: O espaço ao qual se destina este 

Edital para solicitação de autorização de uso se destina ao hall de entrada do 
Centro Cultural Eloah Martins Quadrado, ao palco (espaço cênico do teatro), a 
plateia, os camarins e os banheiros. Assim como salas para ensaio e salas de 
apoio. 

 
1.1.2 - Calendário: 10 de março de 2022 a 17 de dezembro de 2022. 
 

 
2. CRONOGRAMA: 
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Pedidos de Autorização: de 28 de fevereiro até 07 de dezembro de 2022, das 
8h às 11h30 e das 13h às 16h, no Protocolo Municipal, situado na sede da 
Prefeitura. Praça Horácio Klabin, 37 – Centro. Respeitando um prazo mínimo de 
10 dias antecedentes a agenda pretendida. 
 
Reuniões de Aprovação: Conforme a disponibilidade de pedidos. 
 
As reuniões serão presididas pela Comissão nomeada através da Portaria nº 
4711. A qual será responsável pelo processo de análise das propostas e dos 
documentos. As reuniões ocorrerão na sede do Centro Cultural Eloah Martins 
Quadrado – Av. Chanceler Horácio Laffer, 1.200 – Centro. 
 
Resultados: Os pedidos terão seus deferimentos ou indeferimentos informados 
através de ofício em até 7 dias úteis. A contar do recebimento do processo pela 
Comissão de Análise. 
 
O resultado será encaminhado via e-mail do responsável indicado no protocolo 
da solicitação, e será disponibilizado no Boletim 
Oficial.(http://www.telemacoborba.pr.gov.br/informacoes/boletim-oficial.html). 
 
 
2.1 Canal de atendimento: 
E-mail: agendateatro@pmtb.br.gov.br 
Telefones: 39041578 / 39041576 
Secretaria de Cultura, Esporte e Recreação: Avenida Chanceler Horácio 
Laffer, 1.200 – Centro.  
Horário de atendimento: 8h às 11h30 e das 13h às 17h30 
Divisão de Cultura: 39041586 

 
 
3. DAS TEMPORADAS A QUE SE REFERE O PRESENTE EDITAL: 

 
As datas para temporadas de ocupação do Teatro oferecidas neste    

Edital estão dispostas a partir de 10 de março de 2022; até a data de 17 de 
dezembro de 2022. Considerando o que dispõem o Art. 43º. 

http://www.telemacoborba.pr.gov.br/informacoes/boletim-oficial.html
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a. As datas são de livre proposição dos interessados, aqui indicados 
como (proponentes) sendo analisadas de acordo com a relevância artístico-
cultural e de acordo com o regulamento do Teatro, assim como a disponibilidade 
de pauta combinada com as atividades da SMCER e da Municipalidade. 
 

b. Os dias disponíveis variam de terça-feira a domingo, facultado ao 
interessado (proponente) solicitar o número de dias que desejar para cada 
espetáculo/evento, todavia no limite de horário para o início do espetáculo nos 
seguintes turnos: manhã (10h), tarde (14h) e noite (20h). 
 

c. A cada espetáculo/evento será reservado oito horas (8h) para 
montagem e ensaio antes de sua estreia, exceto para o turno da manhã, sendo 
que nos dias subseqüentes de temporada será reservado duas horas (2h). 
 

d. Para reservar o teatro para ensaios, os dias disponíveis variam de 
terça-feira a domingo, facultado ao proponente solicitar o número de dias que 
desejar, todavia no limite de horários, durante a manhã das 9h às 11h00; tarde, 
das 14h às 17h e noite das 18h30 às 20h. (Conforme disponibilidade da agenda 
da SMCER). 

 

4. DOCUMENTAÇÃO: 
 
a. Os pedidos a que se refere o presente Edital devem ser 

devidamente preenchidos conforme os Anexos constantes neste Edital além do 
Ofício de Solicitação; e protocolados pessoalmente no protocolo da Prefeitura. 
Praça Horácio Klabin 37. Conforme informações do cronograma. (Item 2). 

 
b. Cada solicitação deve ser preenchida de forma individual, ainda que 

o proponente; mesma Companhia/Grupo entre outros apresente mais de uma 
proposta de ocupação. 
 

c. Cada Proponente responsável pela solicitação, deve anexar cópia 
dos seguintes documentos ao ofício de solicitação: Cópia legível do documento 
de identidade, cópia legível do documento de CPF, e cópia do endereço de 
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residência. 
 

d. Para os técnicos(as) de (som e iluminação) será necessário anexar 
cópia legível do Cartão de Registro Profissional e/ou comprovante de 
qualificação de no mínimo 1 ano atuando na área, para que sejam 
autorizados(as) a atuar no Teatro. 

 
5. PROCESSO DE ANÁLISE: 

 
a. A habilitação das propostas contidas nas solicitações é de 

competência da Comissão nomeada para a análise das propostas e 
documentações em parceria com os órgãos que se fizerem relevantes de 
acordo com os seguintes itens: 

 
I - Ordem cronológica de solicitação; 
II - Clareza e coerência da proposta; 
III - Criatividade e abrangência; 
IV - Histórico do grupo envolvido; 
V - Adequação da proposta ao espaço pretendido; 
VI - Significado da proposta dentro do contexto cultural da cidade; 
VII - Apresentação de todos os documentos solicitados. 
 
5.1 Se a Comissão, entender e julgar necessário, poderá solicitar mais 

informações ao proponente. 
 

5.2 Cabe à Comissão analisar as propostas que ocuparão os espaços 
oferecidos neste regulamento, bem como a faculdade de não aprovar quaisquer 
dos pedidos apresentados. A preferência ao calendário se dará aos 
eventos/espetáculos promovidos pela Municipalidade. Conforme Art. 8º V. 

 
5.3 As demais situações omissas serão regulamentadas por meio de 

instrumento normativo da SMCER. 
 

6. TAXAS: 
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a. Conforme Decreto  n.º28134; que Regulamenta o Uso do Teatro: 
 
Artigo 38º. - O pagamento de valor público específico de uso do Teatro 

Sírio de Castro Ribas Junior situado no Centro Cultural Eloah Martins Quadrado 
está disposto da seguinte forma: 

 
I –   Eventos promovidos por Entidades com fins lucrativos independente da 
cobrança de ingressos: 
08 (oito) UFM’s  com direito ao uso de 1 camarin e 2 banheiros. 
09 (nove) UFM’s  com direito ao uso de 2 camarins e 2 banheiros. 
10 (dez) UFM’s  com direito ao uso de 3 camarins e 2 banheiros. 
 
II – Eventos promovidos por particulares (Física ou Jurídica) sem cobrança de 
ingressos: 
06(seis) UFM’s  com direito ao uso de 1 camarin e 2 banheiros. 
07 (sete) UFM’s  com direito ao uso de 2 camarins e 2 banheiros. 
08 (oito) UFM’s  com direito ao uso de 3 camarins e 2 banheiros. 
 
 
III – Eventos promovidos por particulares (Física ou Jurídica) com cobrança de 
ingressos: 
12 (doze) UFM’s  com direito ao uso de 1 camarin e 2 banheiros. 
13 (treze) UFM’s  com direito ao uso de 2 camarins e 2 banheiros. 
14 (quatorze) UFM’s  com direito ao uso de 3 camarins e 2 banheiros. 
 
IV – Eventos promovidos por Instituições Educacionais como, Colégios e 
Faculdades Estaduais e Federais:  
6 (seis) UFM’s  com direito ao uso de 1 camarin e 2 banheiros. 
7 (sete) UFM’s  com direito ao uso de 2 camarins e 2 banheiros. 
08 (oito) UFM’s  com direito ao uso de 3 camarins e 2 banheiros. 
 
V – Valor público específico para formaturas. 
12 (doze) UFM’s  com direito ao uso de 1 camarin e 2 banheiros. 
13 (treze) UFM’s  com direito ao uso de 2 camarins e 2 banheiros. 
14 (quatorze) UFM’s  com direito ao uso de 3 camarins e 2 banheiros. 
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VI-  Taxa de manutenção para todos acima descritos 
03 (três) UFM’s 
 
VII-  Taxa de sala extra até 100 M2 – Período de 8 horas 
2 (dois) UFM’s 
 
VIII-  Taxa de sala para ensaio até 100M2 – Período de 8 horas 
1 (um) UFM’s 
 
XI- Taxa Outdoor – Período 10 dias. 
1 (um) UFM’s 
 

b. Restituição: Caso haja a necessidade de restituição de valores pagos 
por motivos justificáveis de força maior ou devido a pandemia por não utilização 
do espaço, os pedidos devem ser encaminhados via ofício a SMCER através do 
Protocolo Municipal, situado na sede da Prefeitura. Praça Horácio Klabin, 37 – 
Centro.    Horário atendimento           das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. 
Cabendo o prazo de 30 dias para a análise e devolução. Os documentos 
necessários são: TNL original paga e justificativa do motivo, por escrito anexas 
ao Ofício de solicitação 
 
7. PENALIDADES: 
 

a. O beneficiário do presente Edital que cancelar a proposta para a 
temporada, sem justificativa, será penalizado por multa de 5 (cinco) ufm’s. 
Conforme disposto no Art. 14º do Regulamento. 

 
b. O pedido de cancelamento devera ser realizado por escrito e 

protocolado com no máximo 30 dias de antecedência da data solicitada, sob 
pena de multa sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
c. Fica automaticamente suspensa a temporada do beneficiário que 

cancelar até 3 (três) apresentações consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas, 
salvo se a justificativa seja de força maior. E a penalidade aplicada será 
conforme disposto no Art. 15º parágrafo único do regulamento. 
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8. DA VISTORIA: 
 

A utilização dos espaços regidos por este Edital fica condicionada a 
assinatura do Laudo de vistoria, anterior e posterior ao evento, para verificação 
de eventuais danos causados ao patrimônio público que ficarão a cargo de 
responsáveis designados pela SMCER.  
 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

9.1 Os usuários proponentes das solicitações selecionadas neste 
edital, contemplados com temporadas e datas no teatro Sírio de Castro Ribas 
Junior somente confirmarão a utilização das datas e temporadas mediante a 
assinatura do Termo de Compromisso e demais documentos listados no 
Regulamento e neste Edital. 

 
9.2 Todos os contemplados com temporadas no Teatro deverão 

assinar Termo de Compromisso, Termo responsabilidade, bem como não podem 
alegar desconhecimento das normas estabelecidas no presente Edital e no 
Regulamento que rege o Uso do Teatro Sírio de Castro Ribas Junior. Nem se 
eximir de cumpri-las. Devendo assinar o termo de Ciência constante neste 
Edital. 

 
9.3 Todos os contemplados com temporadas no Teatro Sírio de Castro 

Ribas Junior deverão apresentar a (TNL) de pagamento de 50% da Taxa de uso 
do teatro, no ato da assinatura do Termo de Responsabilidade.  

 
9.4 Todas as temporadas selecionadas a partir deste Edital poderão 

ser canceladas por motivo superveniente de força maior, de reparação ou de 
melhorias no teatro municipal sem ônus para o município. 

 
9.5 A autorização de Uso do Teatro Sírio de Castro Ribas Junior será 

cancelada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação quando se 
verificarem as seguintes situações: 

 
a – não pagamento da taxa devida nos prazos fixados; 
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b – utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida; 
 
c – utilização por entidades ou utilizadores estranhos aos que foram           

autorizados. 
 
d – será revogada a autorização nos casos de descumprimento do 

Edital/ Regulamento, bem como, em razão de medidas de prevenção à pandemia, 
caso fortuito ou força maior. 

 
9.6 Os casos omissos serão regulamentados por meio de instrumento 

normativo da SMCER. Inclusive aos que se referirem ao disposto no Cap. IV. E 
sobre as restituições de valores pagos, quando o não uso do Teatro. 

 
9.7 Horários de ensaios, montagens e apresentações, entrada dos 

grupos, entradas e saídas de cenários e equipamentos e todos demais detalhes 
e procedimentos de produção deverão ser acertados em reunião com a 
administração do teatro com antecedência de, no mínimo 15 (quinze) dias, 
considerando a disponibilidade de pessoal nas áreas de portaria, assessoria de 
espetáculos, equipe de limpeza e equipe técnica. 

 
9.8 O acesso às dependências de palco, camarins, coxias, bastidores 

é restrito à equipe dos espetáculos/eventos e aos funcionários do teatro, 
portanto, somente poderão ali permanecer pessoas que tenham função definida 
e a devida capacitação para executá-las, devidamente autorizadas pelo 
PROPONENTE (responsável pelo espetáculo/evento, que assina o termo de 
compromisso) e pela Administração do Teatro, de comum acordo. 

 
9.9 O acesso aos bastidores do Teatro será feito sempre pela lateral 

durante ensaios e montagens. A porta da frente somente abrirá para a entrada 
de público. 

 
9.10 Após as apresentações não será permitida a permanência de 

grupos ou seus integrantes nas dependências dos teatros além do tempo 
necessário para realizar a desmontagem do evento. Não serão permitidas 
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reuniões administrativas, pessoais, ensaios ou comemorações nas dependências 
do Teatro Sírio de Castro Ribas Junior. 

 
9.11 Não estão compreendidas como obrigações do Teatro Municipal 

os serviços de: transporte, divulgação, bilheteria, contra-regragem, vigilância, 
carregamentos e descarregamentos de materiais, montagens e desmontagens 
de cenários e de equipamentos e materiais dos usuários. 

9.12 Todos os PROPONENTES contemplados devem estar cientes e 
conformes com as condições técnicas oferecidas pelo equipamento cultural, 
objeto deste regulamento. 

 
9.13 A Administração do Teatro não se responsabiliza pelo 

fornecimento de técnicos para operação de som e luz dos espetáculos, assim 
como de filtros de gelatina para os refletores. 

 
9.14 Quando da cessão do Teatro para terceiros, os PROPONENTES 

serão responsáveis pela contratação de técnicos-operadores de luz e de som. 
 
9.15 Correrão por conta do PROPONENTE todas as despesas de 

pagamento de pessoal extra por ele empregado. 
 
9.16 Todos os meios técnicos e materiais do Teatro Municipal são 

comandados e supervisionados pelos técnicos do Teatro, cabendo a estes 
assegurar sua boa utilização. 

 
9.17 Sempre que for considerado conveniente e necessário, os 

técnicos dos organizadores dos espetáculos/eventos ou outras iniciativas 
podem, em colaboração com os técnicos responsáveis pelo Teatro, utilizar os 
meios e equipamentos técnico-materiais, nas várias fases de preparação e 
concretização dos mesmos. 

 
9.18 Não é permitida a utilização de qualquer meio técnico, 

equipamento, aparelho ou instrumento para outro fim que não aquele a que 
está destinado e para o qual foi concebido e fabricado. 
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9.19 A produção do espetáculo/evento fica responsável pelo 
desmonte e deslocamento dos cenários possibilitando o uso do Teatro Municipal 
para mais de uma atividade em horários diversos. A não observação desta 
cláusula poderá acarretar a suspensão da temporada ganha. 

 
9.20 A produção do espetáculo/evento fica responsável pelo 

desmonte e deslocamento dos cenários em até ½ período, após o encerramento 
da temporada. 

 
9.21 Os serviços de bilheteria são da responsabilidade do 

PROPONENTE sob a fiscalização da Administração do Teatro. 
 
9.22 O número de ingressos deverá atender à capacidade do Teatro, 

de 733 lugares e 12 espaços destinados a cadeirantes. Não sendo permitidos 
bilhetes não numerados ou excesso de lotação. 

 
9.23 Os direitos autorais devidos ao Escritório Central de Arrecadação 

e Distribuição – ECAD e à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais – SBAT e os 
pagamentos devidos à Ordem dos Músicos do Brasil, bem como o pagamento 
de tributos musicais, estaduais e federais correrão por conta do PROPONENTE. 

 
9.24 É vedada a colocação de material gráfico no Hall do Centro 

Cultural Eloah Martins Quadrado, bem como nas portas e vidros adjacentes do 
Teatro e Biblioteca sem a autorização da Secretaria de Cultura, Esporte e 
Recreação. 

 
9.25 A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação se 

reserva o direito de executar uma gravação (aproximadamente 30 segundos) 
através do sistema sonoro dos Teatros Municipais com propaganda institucional 
antes de todas as          apresentações. 

 
10. DOS ANEXOS DO EDITAL: 
 
Integram o presente Edital os Anexos a seguir: 
 
Anexo I – Ofício de Solicitação de Uso do Teatro Sírio de Castro Ribas Junior. 



           MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANA 

 
Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Recreação     

Divisão Cultural 
 
Anexo II – Declaração de Ciência e Concordância do Edital e seus Anexos. 
Anexo III – Termo de Responsabilidade. 
Anexo IV –  Decreto n. 28134/2022 – Regulamento de Uso do Teatro. 
Anexo V - Termo Vistoria. 
Anexo VI – Requerimento de Dispensa. 
Anexo VII -   Planta baixa, teatro, plateia, camarins, banheiro. 
 
 
 

Telêmaco Borba, 28 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

Fabricio Nunes Flores 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Recreação 
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ANEXO l - EDITAL 001/2022 SMCER 
 

OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO TEATRO SÍRIO DE 
CASTRO RIBAS JUNIOR 

 

Ao Senhor  
Fabricio Nunes Flores 
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Recreação – Telêmaco Borba. 
Nesta 

 

 
 

Eu,_______________________________________________
_________________________________________________,                           
i n s c r i t o / a  n o  C P F .  
n º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
_                             e / o u  C N P J  
n º _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ ;                                                                                          
responsável pela categoria abaixo descrita,  venho por meio deste, solicitar 
AUTORIZAÇÃO de Uso do Teatro Municipal Sírio de Castro Ribas Junior, para 
cumprimento de temporada, conforme disposto no Regulamento de Uso do 
Teatro da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Recreação (SMCER), 
referente ao presente ano de 2022, aceitando as normas estabelecidas por 
este edital. Assim como as normas contidas no documento publicado via 
decreto n.º 28134, o qual rege o Uso do Teatro Sírio de Castro Ribas Junior. 

 

CATEGORIA: 

 

(  )  ESPETÁCULO:__________________________________________________         
(  )  EVENTO                                                                                                                              
(  )  SEMINÁRIO  

  (  )  CONFERÊNCIA     
  (  )  FORMATURA 
  (  )  OUTRO:______________________________________________________ 
 

Apresento abaixo minhas sugestões por ordem de preferência: 
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Opções (preencher as datas da temporada completa: p/ex. 1ª opção: 15,16 
e 17 do mês x, 2ª 

opção 22,23 e 24 do mês x, etc. Em caso de ensaio, especifique o dia e 
turno de ensaio) 
 
1ª 
 
2ª 
 
3ª 
 
4ª 
 
5ª 
 
6ª 
 
7ª 
 
8ª 
 
9ª 
 
10ª 
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Nome do Evento/Espetáculo: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Companhia/Empresa/Escola:________________________________ 
 
Tempo de 
Duração:________________________________________________ 
 
Valor de 
Ingresso:_______________________________________________ 
 
Horário Previsto: 
Início________________________Fim:_______________________ 
 
 
Classificação Etária:_______________________________________ 
 
 
Técnico responsável por Sonorização (de contratação do Proponente, de 
acordo com os itens 4.d; 9.16, 9.17, 9.18 deste Edital.): 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Técnico Responsável por Iluminação (de contratação do Proponente, de 
acordo com itens 4.d; 9.16, 9.17, 9.18 deste Edital.): 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Breve Currículo da Companhia (Não ultrapasse uma lauda): 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Breve Sinopse do Evento/Espetáculo (Resumo de até uma lauda, 
descrevendo o trabalho a ser apresentado): 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Recreação     

Divisão Cultural 
 

Ficha Técnica (inclua direção, produção, assistentes, figurinista, elenco, 
fotógrafo e todos que poderão ter acesso ao teatro na montagem do 
espetáculo, assim como sua devida função): 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



           MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA 
ESTADO DO PARANÁ 

 
PODER EXECUTIVO 

  

 

Neste item os demais proponentes devem inserir o nome dos alunos envolvidos 

no evento/formatura. 

Quando menor – inserir o nome de um responsável com contato. 

Anexar lista. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Justificativa (explique porque sua Companhia considera importante para o 
Município de Telêmaco Borba a ocupação do Teatro Municipal com este 
Evento/Espetáculo): 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Telêmaco Borba, _de_ de 2022. 

 

 

 

 

Nome e assinatura do solicitante: 

 

 

Endereço e telefone: 

 

 

E-mail: 

 

 
 
                                                          
Despacho da Comissão de Análise. 
 
(  ) Deferido     (  ) Indeferido 
 
 
 
 

Fabricio Nunes Flores 
Secretário Municipal de Cultura, 

Esporte e Recreação 
Presidente da Comissão de Análise. 
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ANEXO II - EDITAL 001/2022 SMCER 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

Declaro que  ____________________________________________está 

ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Publicidade nº 

001/2022 “AUTORIZAÇÃO DE USO DO TEATRO SÍRIO DE CASTRO RIBAS 

JUNIOR” e de seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da 

Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 

durante o processo de solicitação.  

 

 

 

Telêmaco Borba, ________de______________________ de 2022. 

 

 

...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal) 
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ANEXO III - EDITAL 001/2022 SMCER 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

USO DO TEATRO SÍRIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR - CENTRO CULTURAL 

ELOAH MARTINS QUADRADO 

 

Eu, 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________, inscrito/a no C.P.F sob nº. 

________________________ e R.G_________________________________. 

Me responsabilizo pelo uso restrito e especificado em documentação enviada a 

essa Secretaria Municipal. Responsável por gerir as dependências do Teatro Sírio 

de Castro Ribas Junior situado no Centro Cultural, Eloah Martins Quadrado. 

Estando em concordância com todas as normas dispostas no Regulamento de Uso 

do referido espaço. 

Declaro estar ciente do ressarcimento de danos ou prejuízos causados ao local, a 

qualquer bem material nele disposto e/ou do que estiver em minha posse ou uso 

enquanto proponente usuário. 

Igualmente, me responsabilizo pelos danos e/ou prejuízos causados a terceiros; 

envolvidos no uso do local e/ou prestando serviços ao espetáculo/evento sob 

minha responsabilidade. 

Assim como fico responsável por todo e qualquer ressarcimento no que se refere 

a direitos autorais de obras utilizadas no espetáculo/evento ao qual sou 

responsável.  

Telêmaco Borba, __________de ___________________ de _____________. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO IV - EDITAL 001/2022 SMCER 

 
 

TERMO DE VISTORIA 
 
O presente Termo de Vistoria foi executado pelos abaixo assinados e passa a ser 
parte integrante do Termo de Autorização de Uso nº _______________, datado 
de _____/_____/_____, para todos os fins e efeitos de direito.  
 
Finalidade: ( ) ensaio – data: ____ / ____ / ____  
                 ( ) apresentação – data: ____ / ____ / ____ 
  
Locador/Proprietário: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação. 
Locatário/Responsável pelo uso:  
 
1) ESTADO DO IMÓVEL: [ ] novo [ ] bom [ ] regular [ ] ruim [ ] excelente  
 
2) DANOS EXISTENTES: Indicar com “X” apenas a situação SIM ou NÃO para a 
existência de danos.  
a. Hall de entrada [ ] SIM [ ] NÃO  
b. Hall de circulação [ ] SIM [ ] NÃO  
c. Escadas [ ] SIM [ ] NÃO  
d. Salas [ ] SIM [ ] NÃO  
e. Palco [ ] SIM [ ] NÃO  
f. Banheiros [ ] SIM [ ] NÃO  
g. Poltronas [ ] SIM [ ] NÃO  
h. Camarins [ ] SIM [ ] NÃO  
i. Outras dependências [ ] SIM [ ] NÃO  
j. Área externa [ ] SIM [ ] NÃO  
 
3) DESCRIÇÃO GERAL:  
 
3.1) ESTADO GERAL DO IMÓVEL:  
a. Pisos e Assoalhos bons [ ] SIM [ ] NÃO  
b. Teto bom [ ] SIM [ ] NÃO  
c. Paredes boas [ ] SIM [ ] NÃO  
d. Portas boas [ ] SIM [ ] NÃO  
e. Janelas boas [ ] SIM [ ] NÃO  
f. Rodapés bons [ ] SIM [ ] NÃO  
g. Pintura em bom estado de conservação [ ] SIM [ ] NÃO  
h. Poltronas em bom estado de conservação [ ] SIM [ ] NÃO  
 
3.2) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: em perfeito estado de funcionamento?  
a. tomadas [ ] SIM [ ] NÃO  
b. interruptores [ ] SIM [ ] NÃO  
c. bocais [ ] SIM [ ] NÃO  
 
3.3) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: em perfeito estado de funcionamento?  
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a. torneiras [ ] SIM [ ] NÃO  
b. descargas [ ] SIM [ ] NÃO  
c. chuveiros [ ] SIM [ ] NÃO  
d. ralos [ ] SIM [ ] NÃO  
 
 
e. pias [ ] SIM [ ] NÃO  
f. espelhos [ ] SIM [ ] NÃO  
g. vasos sanitários [ ] SIM [ ] NÃO  
 
 
3.4) INSTALAÇÕES DE SOM, LUZ E ELETRÔNICA: em perfeito estado de 
funcionamento?  
a. HMi[]SIM[]NÃO  
b. caixas de som [ ] SIM [ ] NÃO  
c. projetores multimídia [ ] SIM [ ] NÃO  
d. estrutura geral de som [ ] SIM [ ] NÃO  
e. estrutura geral de luz [ ] SIM [ ] NÃO 
f.  microfones [  ] SIM   [  ] NÃO  
 
3.5) INSTALAÇÕES DIVERSAS: em perfeito estado de conservação?  
a. vidros [ ] SIM [ ] NÃO  
b. espelhos [ ] SIM [ ] NÃO  
c. chaves internas e externas [ ] SIM [ ] NÃO  
d. guarda-roupas [ ] SIM [ ] NÃO  
e. azulejos [ ] SIM [ ] NÃO  
f. box [ ] SIM [ ] NÃO  
 
4) RELAÇÃO DO ESTADO DE CADA COMPARTIMENTO E SUAS INSTALAÇÕES: 4.1) 
Hall de entrada: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
4.2) Hall de circulação: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
4.3) Escadas:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4.4) Salas: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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4.5) Palco: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
  
4.6) Banheiros: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
4.8) Camarins: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 
4.9) Outras dependências: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 
4.10) Área externa:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4.11) Pisos/assoalhos: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
4.12) Teto: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
 
4.13) Paredes:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4.14) Portas:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4.15) Janelas:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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4.16) Rodapés: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
4.17) Pintura: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
4.18) Instalações elétricas:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4.19) Instalações sanitárias:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4.20) Instalações de som e luz:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4.21) Instalações diversas:  
 
5) OBSERVAÇÕES GERAIS: O presente Termo de Vistoria é parte integrante do 
Termo de Autorização de Uso nº _______________ firmado entre as partes, e o 
Locatário/Responsável pelo uso do teatro se 
responsabilizaintegralmentepelaconservaçãoesegurançadoimóvelbemcomoseumo
biliário renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, e assinam o 
presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 
que também assinam.  
 
 
 
 
Telêmaco Borba,_____ de ____________________ de __________  
 
 
Locatário(a)/Proprietário(a): 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
CNPJ.: __________________________________________________________ 
 
 
Locador(a)/Responsável pelo uso:  
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
CPF/RG:___________________________________________  
 
Fiador(a): 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
CPF/RG: __________________________________________________ 
 
TESTEMUNHAS: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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ANEXO VI - EDITAL 001/2022 SMCER 
 

REQUERIMENTO DE DISPENSA 
 
 
 

Exmº(ª) Sr(ª) __________________(Prefeito de Telêmaco Borba). 

Eu, ____________________________________________________________, 

R.G inscrição nº ______________________, CPF inscrição nº______________ 

_______________________nascida(o) em ___/___/____, 

cidade_____________________________________ telefone _____________, 

e-mail _________________________________________________, solicito a 

dispensa do pagamento da TNL, referente a Autorização para Uso do Teatro Sírio 

de Castro Ribas Junior, mediante a justificativa a seguir exposta. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Peço deferimento. 

 

___________________, _____ de __________________ de ________. 

_________________________________________ 

(REQUERENTE) 
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PLANTAS BAIXAS 
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