
 

 
ANEXO I 

REGULAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE USO DO ESTÁDIO GOVERNADOR ROBERTO SANTOS (PITUAÇU) 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 FINALIDADE 
Este regulamento tem por finalidade disciplinar as atividades e estabelecer procedimentos regulamentares referentes 
as Autorizações de Uso para utilização do Estádio Governador Roberto Santos – Pituaçu, conforme Instrução 
Normativa SUDESB nº 001/2015, assim como demais cláusulas constantes das respectivas autorizações. 
1.2 CONCEITOS 
1.2.1 AUTORIZANTE 
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB.  
1.2.2 AUTORIZADA 
A interessada, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado ou empreendedor individual, que requer o espaço 
físico para a realização de evento, o qual deverá assumir o compromisso de cumprir fielmente as diretrizes, normas e 
obrigações estabelecidas nesta Instrução Normativa, no Regulamento de Uso do Estádio de Pituaçu e no Termo de 
Autorização de Uso pactuado.  
1.2.3 CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 
O termo por meio do qual é concedida a utilização do bem público à Concessionária, que se obriga a utiliza-lo de forma 
adequada, nas condições ditadas pela Concedente, conforme este Regulamento e o Termo de Autorização de Uso de 
Bem Público, sendo-lhe assegurado o direito de utilizar o estádio pelo prazo solicitado, de acordo com a atividade 
proposta. 
1.2.4 FUNCIONAMENTO ADEQUADO 
O Estádio de Pituaçu é destinado à realização de atividades, preferencialmente de natureza esportiva, bem como, 
natureza cultural, educacional, social e institucional, condicionada ao exame prévio de sua compatibilidade com o 
interesse público do uso do Estádio.  
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB, CNPJ 13.323.001/0001-19, situada à Rua dos 
Colibris, nº 18, Imbuí, representada pelo seu Diretor Geral, autorizado pelo Decreto Estadual nº 9.361, de 07/03/05, 
denominado Autorizante, com base na Instrução Normativa SUDESB nº 001/2015 e nos Arts. 43 e 48 da Lei Estadual 
9.433, de 01/03/2005. 
3. PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DA CONCESSÃO DE USO 
3.1 – Os requerimentos para Autorização de uso do Estádio Roberto Santos – Pituaçu deverão ser encaminhadas à 
SUDESB, em nome do Diretor Geral, em papel timbrado, contendo nome do evento, objetivo, data, horário inicial e final 
e público estimado, sendo assinada pelo Representante Legal da empresa, com o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 
antes da data pretendida para a realização do evento, conforme descrito no art.5º da IN 001/2015 - SUDESB; 
3.2 – A solicitação de Autorização será analisada pela Diretoria de Operações de Espaços Esportivos e sua aprovação 
pela Diretoria Geral ficará sujeita a disponibilidade de datas, horários, tipo do evento, adequação do evento ao espaço 
físico e a ordem cronológica do recebimento da solicitação; 
3.3 – Após a análise, o interessado será comunicado através de Ofício e contato telefônico sobre a aprovação ou não 
da solicitação, em até 05 (cinco) dias úteis; 
3.4 – Em caso de aprovação, o interessado deverá encaminhar à SUDESB cópias legíveis dos documentos, cuja 
relação estará disponível no site www.sudesb.ba.gov.br, bem como o comprovante de pagamento pela utilização dos 
espaços autorizados, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Caso este prazo não seja cumprido a reserva fica 
automaticamente cancelada. 
3.5 – Após análise da documentação encaminhada será confeccionado o Termo de Autorização de Uso e então, o 
interessado será convocado para a assinatura do referido Termo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início 
da realização do evento. 
4. OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA 
4.1 – Comunicar, por escrito, à SUDESB, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, qualquer 
cancelamento, alteração de horário ou data do evento, salvo motivo de força maior, devidamente comprovada ou 
reconhecida; 
4.2 – Arcar com todos os ônus decorrentes da execução do objeto do Termo de Autorização de Uso a ser celebrado, 
tais como taxas, impostos, encargos de qualquer natureza, assim como se responsabilizar por quaisquer exigências 
legais ou regulamentares, que venham a incidir sobre a atividade pactuada; 
4.3 – Responsabilizar-se pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer os empregados, filiados ou prepostos, 
em razão de acidente ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa, do solicitante ou de quem em seu nome agir; 
4.4 – Arcar com eventuais prejuízos causados à SUDESB ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades 
cometidas pelos empregados, filiados ou prepostos na execução do objeto do Termo de Autorização de Uso a ser 
celebrado; 
4.5 – Informar a SUDESB, quando da solicitação do evento/jogo a ser realizado, a expectativa de público, de modo a 
propiciar o planejamento do evento; 
4.6 – Contratar Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil, em favor da SUDESB, por cada dia de evento/jogo, cujo 
objeto deverá segurar, por completo, eventuais danos materiais e pessoais que venham a acontecer em decorrência de 
atos praticados pelo público participante do evento, entregando a respectiva apólice quando a solicitação for autorizada 
por esta Autarquia, consoante determinação da Lei Estadual nº 6.923/95; 
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4.7 – Responsabilizar-se pela segurança do público, nas dependências do Estádio, antes, durante e após a realização 
dos eventos/jogos, dentro e fora das dependências do Estádio; 
4.8 – Responsabilizar-se por solicitar a presença da Polícia Militar do Estado da Bahia, Corpo de Bombeiros, 
Transalvador (Superintendência de Trânsito e Transporte da Cidade de Salvador) e SESP (Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos e Prevenção à Violência da Cidade de Salvador) para o dia do evento; 
4.9 – Responsabilizar-se por solicitar o alvará da SUCOM (Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do 
Solo do Município de Salvador) para o referido evento; 
4.10 – Responsabilizar-se por solicitar autorização das entidades fiscalizadoras e arrecadadoras de direitos autorais, 
arcando com custos decorrentes desta autorização referente ao evento solicitado; 
4.11 – Repor qualquer equipamento danificado, observadas as mesmas características, especificações técnicas, 
dimensões e marcas, tudo em absoluta conformidade com o projeto original; 
4.12 – Responsabilizar-se pela limpeza do Estádio Governador Roberto Santos, antes, durante e após a realização de 
cada evento/jogo, tendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para efetuar tal higienização depois do término; 
4.13 – Manter todos os sanitários do Estádio Roberto Santos em plenas condições de limpeza e funcionamento, 
cuidando para que todos eles estejam providos com papel higiênico, toalha descartável e balde de lixo; 
4.14 – Devolver o Estádio Governador Roberto Santos à SUDESB, em até 24 (vinte e quatro) horas após o término do 
evento, mediante TERMO DE ENTREGA, nos seguintes termos: 
a) No dia seguinte ao encerramento do evento, a Autorizada, acompanhada de um preposto da Autorizante, fará 
meticulosa vistoria dos equipamentos do Estádio Governador Roberto Santos, com a finalidade de levantar eventuais 
avarias provocadas no período de vigência da solicitação (48h antes e 24h após o evento); 
b) Os danos porventura constatados serão detalhados no Termo de Entrega, ficando a Autorizada, impossibilitada de 
firmar novo Termo de Autorização de Uso, até o estrito cumprimento no disposto no item 4.11;  
4.15 – Aceitar integralmente todos os métodos de inspeção, verificação e controle adotados pela SUDESB, previstos 
na legislação em vigor; 
4.16 – Arcar com todas as despesas de pessoal disponibilizado e incumbido de prestar serviços durante o evento/jogo; 
4.17 – Responsabilizar-se pelas contratações, inclusive mão-de-obra, sendo regidas pelas disposições de direito 
privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre a Autorizante e os terceiros 
contratados pela Autorizada; 
4.18 – Providenciar gerador de energia para a realização dos eventos/jogos, para cada dia solicitado, de acordo com o 
Decreto nº 8.180/2002; 
4.19 – Permitir que os ambulantes cadastrados pela SUDESB tenham acesso gratuito ao Estádio, pelo portão de 
serviço e em horário determinado pela administração do referido Estádio, somente em jogos de futebol oficiais; 
4.20 – Permitir aos representantes da Autorizante livre acesso, em qualquer época, para fiscalização das instalações 
do imóvel concedido; 
5. OBRIGAÇÕES DA AUTORIZANTE 
5.1 – Cumprir e fazer cumprir as disposições de serviços e as cláusulas contratuais de concessão; 
5.2 – Fiscalizar e comunicar à Autorizada qualquer irregularidade detectada; 
5.3 – Extinguir a concessão nos casos previstos neste instrumento e nas leis que o regem; 
5.4 – Indicar 01 (um) servidor para exercer a fiscalização do fiel cumprimento do Termo de Autorização de Uso; 
6. PROIBIÇÕES 
6.1 – É expressamente proibido o uso de material químico ou inflamável, utilização de fogo, fogos de artifício, 
sinalizadores de qualquer espécie, no palco, na plateia ou em qualquer dos espaços do Estádio Governador Roberto 
Santos – Pituaçu;  
6.2 – Instalação de qualquer estrutura que possa danificar o equipamento na área interna e/ou externa, sem prévia 
autorização da Diretoria de Operações da SUDESB; 
6.3 – A Autorizada não poderá, em hipótese alguma, ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos relativos ao 
Termo de Autorização ou mudar sua destinação, sob pena de rescisão, passando a Autorizante a ter direito a aplicação 
e ao recebimento da multa prevista neste Regulamento e à indenização por perdas e danos. 
7. DAS PENALIDADES E MULTAS 
7.1 – A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Autorizante, não excluindo nem reduzindo a 
responsabilidade da Autorizada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que a sua ocorrência 
não implicará em qualquer responsabilidade da Autorizante; 
7.2 – As penalidades e multas estão descritas no Termo de Autorização. 
8. DA GRATUIDADE 
De acordo com o Art. 7º, Parágrafo Terceiro, da IN nº 001/2015 – SUDESB. 
9. DO PAGAMENTO 
9.1 – A remuneração pelo uso dos espaços do Estádio Roberto Santos – Pituaçu está prevista no Art. 7º da IN nº 
001/2015 – SUDESB; 
9.2 – O pagamento pela utilização dos espaços deverá ser efetuado através de depósito ou transferência para a conta 
corrente da Autorizante no Banco do Brasil – Agência: 3832-6, Conta Corrente: 991196-0, Destinação 213 – 
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. 
9.3 – O pagamento pela utilização dos espaços deverá ser efetuado e comprovado juntamente com a apresentação 
dos documentos, nos termos do item 3.4 deste regulamento. 
10. DAS CANTINAS 



 

 
A exploração das cantinas existentes no Estádio Governador Roberto Santos se dará de acordo com o Art. 7º, 
Parágrafo Primeiro, da IN nº 001/2015 – SUDESB. 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento deste Regulamento serão prestados pela 
Comissão Fiscalizadora, diariamente, das 14:00 às 18:00 horas, na sala da Diretoria de Operações, por intermédio da 
Coordenação de Espaços Esportivos I, sito à Rua dos Colibris, nº 18 - Imbuí, telefone (71) 3103-0985/3103-0980. 
 
 


