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                                                                    SECRETARIA DE CULTURA 

 

Carta de Serviço ao Usuário. 
 

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA A QUEM ESTÃO SUBORDINADOS OU 

VINCULADOS: 

 

Secretário: Dimas de Oliveira Júnior 

Diretor: Antônio César Pimenta 

Gestor: Júlio Lima 

Endereço de Funcionamento: Praça Coronel Vitoriano, n° 1 – Centro – Taubaté/SP. 

 

Telefone para contato: 12 3621-6040 

 

Endereço de e-mail: cultura@taubate.sp.gov.br 

 

Centro Cultural Municipal “Toninho Mendes” 
 

Atendimento ao Público: 
 

Finalidade do serviço: Ofertar à população do município de Taubaté cursos livres nas 

diversas áreas artísticas. 

 

Cursos de: música, artes plásticas, artes visuais, dança, capoeira, teatro, sapateado e 

balé. 

 

Requisitos para frequentar os cursos: Idade mínima de acordo com o curso pretendido. 

 

Etapas de processo: Procurar o local nas datas anunciadas para o processo de matrículas,  

munido com os documentos solicitados (se o menor de 18 anos se faz necessário estar 

acompanhado de um responsável legal). 

 

Atendimento dos cursos: Semestral e de acordo com o número de vagas disponível em 

cada modalidade. 

 
 

Teatro “Conceição Fenille Molinaro” 
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Atendimento ao público: 
 

Finalidade do Serviço: Ofertar à população do município de Taubaté espetáculos nas 

áreas de música, dança, capoeira, teatro, sapateado, balé entre outros. Possibilitar que 

artistas tenham espaço adequado para a realização de apresentação artístico-culturais. 

 

Requisitos para o Uso do Espaço: Solicitar permissão de uso seguindo o regramento 

do decreto que regulamenta o uso deste equipamento cultural. 

 

Etapas do Processo: Procurar o local nas datas anunciadas para o processo de escolhas 

de datas. 

 

Atendimento do Teatro: De acordo com a possibilidade de uso após deferimento do 

espetáculo. 

 

Endereço: Praça Coronel Vitoriano, n° 1 – Centro – Taubaté/SP. 

Endereço de e-mail: cultura@taubate.sp.gov.br 

Telefone: 12 3621-6040 

 
 

Área de Museus: 
 

Atendimento ao Público: 
 

Finalidade do Serviço: 

 

Os museus municipais oferecem o serviço de meditação ao público, com 

acompanhamento nas exposições de curta e longa duração, além da visitação livre. 

 

Requisitos necessários para o usuário: Visitação livre. 

 

Etapas do Processo: Visitação presencial espontânea aos museus municipais e/ou 

agendamento para grupos. 

 

Tempo de Atendimento: A critério do visitante. 

 

Locais: 

 

Pinacoteca Municipal e Museu Histórico: 

 

Visitação de Terça a Sexta-Feira: das 9h às 12h e das 13h às 17h. 

Visitação aos sábados, domingos, emendas (exceto segundas) e feriados: das 11h às 

16h. 
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Prefeitura Municipal de Taubaté 

Praça Coronel Vitoriano, n° 1 – Centro – Taubaté/SP. 

 

 

Endereço: Avenida Thomé Portes Del Rey, n° 925, Jd. Ana 

Emília. 

Telefone: (12) 3625-5059 

 

Museu da Imagem e do Som Taubaté – MISTAU: 

 

Visitação de Terça a Sexta-Feira: das 9h às 12h e das 13h às 17h. 

Visitação aos sábados, domingos, emendas (exceto segundas) e feriados: das 11h às 

16h. 

Endereço: Avenida Thomé Portes Del Rey, n° 761, Jd. Ana Emília. 

Telefone: (12) 3631-3955 

 

Museu da Imigração Italiana de Quiririm e Museu da Agricultura: 

 

Visitação de Terça a Sexta-Feira: das 9h às 17h 

Visitação aos sábados, domingos, emendas (exceto segundas) e feriados: das 11h às 

16h. 

Endereço: Avenida Líbero Indiani, n° 550 - Quiririm 

Telefone: (12) 3686-4864 

 

Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato – Sitio do Pica-Pau 
Amarelo: 

 

Visitação de Terça a Sexta-Feira: das 9h às 17h. 

Visitação aos sábados, domingos, emendas (exceto segundas) e feriados: das 09h às 

17h. 

Endereço: Avenida Monteiro Lobato, s/n, Chácara do Visconde. 

Telefone: (12) 3625-5062 

 

 

 

 
 

Atendimento ao consulente/pesquisador: 
 

Finalidade do serviço: 

 

Atendimento ao consulente/pesquisador: 

 

O Arquivo Histórico é responsável pela salvaguarda de documentos antigos 

(inventários, testamentos, processos e etc) que são disponibilizados ao público para 

consultas e pesquisas. No mesmo local, encontra-se a hemeroteca, que é uma coleção 

de jornais antigos que também são disponibilizados para consultas e pesquisas. O 



Praça Coronel Vitoriano, n° 1 – Centro – Taubaté/SP. 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté 
Museu da Imagem e do Som – MISTAU oferece ao 

consulente/pesquisador o acesso ao seu acervo fotográfico, mediante solicitação por e- 

mail. 

 

Requisitos necessários para os usuários: 

Solicitação livre. 

 

Etapas do processo: 

Solicitação por e-mail ou presencialmente. 

 

Tempo de atendimento: 

 

Arquivo Histórico e Hemeroteca: 

Aproximadamente 20 dias. 

 

Museu da Imagem e do Som de Taubaté – MISTAU 

7 a 10 dias, dependendo da quantidade de imagens solicitadas. 

 

Local: 

 

Arquivo Histórico e Hemeroteca: 

Atendimento ao pesquisador/consulente: de terça a sexta-feira 

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h 

Endereço: Avenida Thomé Portes Del Rey, n° 925, Jd. Ana Emília. 

Telefone: (12) 3625-5131 

Preferencialmente agendar previamente via contato telefônico 

e-mail: arquivohistorico@taubate.sp.gov.br 

 
 

 

 

Museu da Imagem e do Som de Taubaté – MISTAU: 

 

O atendimento ao pesquisador para consulta, reprodução e autorização de uso de 

imagem do acervo ocorre exclusivamente de forma virtual, através do e-mail: 

mistau@gmail.com. 

 

O interessado deverá encaminhar o formulário de solicitação preenchido e assinado. 

Telefone: (12) 3631-3955 

Teatro “Metropole” 
 

Atendimento ao Público: 
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Prefeitura Municipal de Taubaté 

Praça Coronel Vitoriano, n° 1 – Centro – Taubaté/SP. 

 

 

O centenário Teatro Metropole, é considerado um dos principais equipamentos de 

cultura do Estado. Ao longo do século, a casa tem recebimento em seus palcos grandes 

artistas internacionais e os principais nomes da cultura brasileira, representantes da 

dança, música, ópera e artes cênicas. 

O Teatro conta com os seguintes corpos artísticos: 

 

Balé da Cidade de Taubaté; Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté; Banda Sinfônica 

de Tubaté; Taubaté Big Band; Taubaté Jazz Orchestra e Coral Municipal de Taubaté. 

 

Finalidade do serviço: Ofertar à população do município de Taubaté espetáculos nas 

áreas de música, dança e teatro. Possibilitar que artistas tenham espaço adequado para 

a realização de apresentações artístico-culturais. 

 

Requisitos para o uso do espaço: Solicitar permissão do uso seguindo o regramento do 

decreto que regulamenta o uso deste equipamento cultural. 

Etapas do processo: Procurar o local nas datas anunciadas para o processo de escolha 

de datas. 

Atendimento do Teatro: De acordo com a possibilidade de uso após deferimento do 

espetáculo. 

 

Informações: 
 

Os ingressos dos espetáculos com ENTRADA FRANCA serão distribuídos na 

bilheteria do Teatro Metrópole uma hora antes do horário da apresentação. 

O Teatro Metrópole possui capacidade máxima de 565 lugares. 

A venda e distribuição de ingressos são responsabilidades da AUTORIZADA. 

 

Quem paga meia: 
 

Crianças, estudantes, maiores de 60 anos e professores da rede pública. Crianças acima 

de 02 anos pagam ingresso. 

No dia do evento é obrigatória a apresentação de documento com foto e data de 

validade vigente, que comprove o direito a meia-entrada. 

 

O que não é permitido: 
 

Não será permitida a entrada após o início do espetáculo, e o valor do ingresso não será 

restituído. 

Proibido comer e beber nas dependências do teatro. 

A recomendação etária dos espetáculos deve ser respeitada. 

Menores abaixo da recomendação, só podem entrar acompanhados dos pais ou 

responsáveis. 

 

Endereço: R. Duque de Caxias, 312 – Centro – Taubaté – SP. 



Praça Coronel Vitoriano, n° 1 – Centro – Taubaté/SP. 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté 
Cep: 12020-050 

Endereço de e-mail: teatrometropole@taubate.sp.gov.br 

Telefone: (12) 3624-8695 
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