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Apresentação 
Esta cartilha tem o objetivo de orientar defensoras, defensores, 
servidoras e servidores na solicitação de apoio para a organiza-
ção de eventos ou apenas na reserva e uso de espaços no prédio 
da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas (DPE-AM). Neste material, também é esclarecido o papel 
do setor de Cerimonial e Eventos.

Você tem opção de solicitar apoio ao Cerimonial e Eventos para: a 
organização de solenidades, palestras, seminários, workshops, en-
tre outros; ou apenas para a reserva de um espaço de uso comum 
(em caso de uma reunião com sua equipe, por exemplo). O fluxo 
para as diferentes solicitações é explicado nas páginas a seguir.

Esperamos que esse material contribua para a elucidação de 
suas dúvidas. Caso precise de mais informações, basta entrar em 
contato com o Cerimonial e Eventos por meio do endereço ele-
trônico cerimonial@defensoria.am.gov.br ou telefone (92) 98455- 
6470, que também é WhatsApp.
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O que faz o Cerimonial e Eventos?
O Cerimonial e Eventos, de acordo com a Resolução Nº 
012/2020-CSDPE/AM, é o órgão de assessoramento direto ao de-
fensor (a) público (a) geral e ao subdefensor (a) público (a) geral. 
Competindo-lhe acompanhar e assessorar os mesmos em even-
tos internos e externos; planejar e executar os serviços protoco-
lares e de cerimonial público, atividades de apoio administrativo 
na organização das solenidades e recepções, promovidas pela 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

Tem como atribuição planejar, coordenar e executar a programa-
ção de visita das autoridades e personalidades à Defensoria Pú-
blica do Estado, além de coordenar a organização dos eventos 
promovidos pela DPE-AM, elaborando a lista de convidados (as) e 
enviando os respectivos convites. Também tem função de orien-
tar o defensor (a) público (a) geral e o subdefensor (a) público (a) 
geral ou outro (a) representante da instituição sobre as normas 
de protocolo e procedência, bem como agradecer formalmente 
os convites recebidos pelos membros da Administração Superior, 
confirmando a presença destes ou dos que forem delegados para 
representá-los ou justificando as ausências.

É função do Cerimonial a organização de eventos solicitados por 
defensoras e defensores, servidoras e servidores. A coordenação 
dos espaços de uso comum na sede administrativa também é 
uma atribuição do setor.   



ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RESERVA DE ESPAÇOS | 6

Como solicitar organização de evento?
1 – Elaborar memorando apresentando o motivo e tipo do evento 
(palestra, seminário, reunião e etc), estimativa de público, data, 
horários de início e término, telefone e e-mail do responsável, re-
cursos técnicos que serão necessários (transmissão, videocon-
ferência, microfones para palestrante e público), além do apoio, 
caso necessário, das diretorias de Comunicação (DCOM) e Tec-
nologia da Informação (DTI).

2 – Tramitar o memorando no sistema Próton para GDPG - GABI-
NETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL.

OBS: A DTI pode fornecer suporte com profissionais para operar 
equipamentos de áudio, internet e transmissão. Já a DCOM atua 
na cobertura fotográfica e jornalística, sendo que esta solicitação 
também deve constar no memorando enviado ao GDPG - GABINE-
TE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL.

Como saber se o pedido foi atendido? 
Cumpridas as etapas, o defensor público geral irá avaliar o pedi-
do e sinalizar o deferimento ou indeferimento. Um comunicado 
formal será enviado ao requisitante independente do resultado 
na avaliação. Em seguida, no caso de deferimento, o Cerimonial e 
Eventos entrará em contato com o (a) requisitante e as diretorias 
citadas para dar apoio, a fim de que insiram a demanda em seus 
respectivos planejamentos. A comunicação será encaminhada às 
diretorias pelo GDPG, via Próton.

OBS: No dia do evento, o (a) requisitante deverá chegar com uma 
hora de antecedência para conferir a estrutura e fazer possíveis 
ajustes, caso necessário.



ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E RESERVA DE ESPAÇOS | 7

A Defensoria disponibiliza alimentos  
e bebidas para os eventos?
A DPE-AM não dispõe de estrutura para ofertar alimentos e be-
bidas nas modalidades bufê ou coffee break para eventos reali-
zados nos espaços reservados na sede administrativa. Nesse tipo 
de caso, a organização e custeio de coffee break ou outra moda-
lidade de maior porte que envolva alimentos para convidados 
deve ser de responsabilidade do (da) requisitante. 

A instituição disponibiliza café e água nos espaços, mediante so-
licitação prévia ao Cerimonial e Eventos. 

Exceção - A Defensoria Pública possui uma ata que permite a dis-
ponibilização de alimentos para eventos institucionais específicos 
que forem submetidos ao crivo e aprovados pelo defensor públi-
co geral. Contudo, para ter acesso a essa alternativa, é necessário 
consultar previamente o GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL, a fim de verificar a possibilidade de atendimento e prazo.

E depois do evento?
Após o término do evento, o (a) requisitante deve vistoriar o local, 
recolher equipamentos pessoais, tais como notebooks, caneta 
laser para apresentação, materiais impressos e etc. Afinal, zelar 
pelo patrimônio público é dever de todas e todos. 

Importante: Depois do evento, o (a) responsável pelo mesmo deve 
proceder com o devido preenchimento do formulário de satisfação 
e atendimento da demanda que será disponibilizado pelo Cerimo-
nial e Eventos. Os dados são necessários para atingir os critérios de 
elegibilidade do Cerimonial e Eventos na Meritocracia.
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Como solicitar reserva nos espaços?
Quando você solicita a organização de um evento e o pedido é de-
ferido, o Cerimonial e Eventos vai te assessorar na escolha do es-
paço ideal para a realização da solenidade. No entanto, caso você 
queira apenas reservar um dos espaços de uso comum da sede 
administrativa para, por exemplo, uma reunião com sua equipe, 
você precisa fazer uma solicitação diferente ao Cerimonial.

Para reservar o auditório, a sala de reunião, o prédio anexo ou a 
sala do Conselho Superior, é necessário consultar o Cerimonial 
e Eventos com antecedência mínima de 5 dias. Você deve en-
trar em contato com o Cerimonial e Eventos, por meio do e-mail  
cerimonial@defensoria.am.gov.br ou telefone (92) 98455-6470, 
que também é WhatsApp.

O Cerimonial possui o controle sobre o calendário de eventos e 
poderá informar, no menor tempo possível, a disponibilidade dos 
espaços no período solicitado.

OBS: *A aprovação dependerá da disponibilidade na agenda do es-
paço solicitado. 

*Os equipamentos e materiais constantes no auditório também são 
de responsabilidade do (a) solicitante, uma vez que o patrimônio 
público é responsabilidade de todas e todos.
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O auditório, localizado no 3° andar, possui capacidade para 170 
pessoas. O espaço conta com projetor de imagens, cabos para 
conexão elétrica e de internet para computadores na mesa de 
apresentação, ar-condicionado e estrutura de som.

A sala do Conselho Superior da DPE-AM, localizada no 3° andar, 
possui capacidade para 24 pessoas. Conta com projetor de ima-
gens, cabos para conexão elétrica e de internet para computa-
dores na mesa, sinal WiFi, ar-condicionado e estrutura de som.

SALA DO 
CONSELHO

AUDITÓRIO

Conhecendo os espaços
Ao saber da estrutura e capacidade dos espaços é possível esco-
lher o que melhor se adequa ao perfil do evento
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PRÉDIO  
ANEXO

A sala de reunião do defensor público geral, localizada no 4° andar, 
possui capacidade para 12 pessoas. Não tem projetor de imagens, 
cabos para conexão elétrica e de internet para computadores, 
bem como estrutura de som. Possui ar-condicionado e WiFi.

O prédio anexo à sede administrativa é outra opção para a reali-
zação de eventos. O andar térreo do prédio comporta 50 pesso-
as. Possui projetor de imagens, estrutura de som, sinal WiFi para 
computadores usados para apresentação, ar-condicionado e ba-
nheiro. Importante ressaltar que, durante o evento, a entrada ao 

SALA DE 
REUNIÃO  
DO DPG
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local deve ser realizada pelo acesso frontal, uma vez que a porta 
lateral, com acesso ao elevador de serviço, deve ficar fechada 
para não atrapalhar a explanação do expositor ou expositora.

OBS: todos os espaços podem sofrer redução no número de pes-
soas que comportam, em cumprimento às recomendações sani-
tárias, para manter o distanciamento social e evitar aglomerações, 
em função da pandemia de Covid-19. Sendo assim, é importante 
consultar a capacidade.
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CERIMONIAL  
E EVENTOS

(92) 98455-6470 

cerimonial@defensoria.am.gov.br 


