
 

 

Instrução Normativa SUDESB nº 001/2015 

Estabelece critérios e procedimentos para a utilização do Estádio Governador Roberto Santos – Pituaçu, 

sob a gestão da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB e dá outras 

providências. 

O DIRETOR GERAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB, 

no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto nos arts. 43 e 48 Lei Estadual nº 9.433, de 1º de 

março de 2005, nos arts. 8º, X, e 13 do Decreto Estadual nº 9.361, de 7 de março de 2005,  

Considerando que o Estádio Governador Roberto Santos – Pituaçu constitui um equipamento esportivo 

com caráter multifuncional, destinando-se à realização de eventos esportivos, de forma preferencial, e 

demais eventos de caráter cultural, educacional, social e institucional; 

Considerando que esse espaço deve apoiar o desenvolvimento de ações voltadas para o esporte baiano, 

estimulando a participação local, regional e nacional, bem como o intercâmbio com a comunidade, 

entidades representativas esportivas, sociedade civil e órgãos públicos nos processos de fomento ao 

esporte e negócios afetos ao tema; e  

Considerando que o espaço tem características que permitem a sua utilização para eventos diversos ao 

esporte e que, devido o seu caráter multiuso, o mesmo mostra-se com potencial para ser autosustentável; 

RESOLVE:  

Art. 1
o 

– O Estádio Governador Roberto Santos – Pituaçu, sob a gestão da Superintendência dos 

Desportos do Estado da Bahia – SUDESB, poderá ser utilizado para atividades e usos específicos e 

transitórios, a título precário, mediante remuneração ou com imposição de encargos. 

Parágrafo Único – Para efeito dessa Instrução, consideram-se: 

I – AUTORIZANTE – SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA – SUDESB. 

II – 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. 

Art. 2
o 

– O Estádio de Pituaçu é destinado à realização de atividades, preferencialmente, de natureza 

esportiva e de curta duração, com prazo máximo contínuo de até 03 (três) dias. 

Parágrafo Único. Admitir-se-á ainda no Estádio de Pituaçu a realização de atividades de natureza 

cultural, educacional, social e institucional, condicionada ao exame prévio de sua compatibilidade com o 

interesse público do uso do Estádio. 

Art. 3
o 

– Na utilização do Estádio de Pituaçu será obrigatoriamente considerada a prioridade do seu uso, 

no tempo e no espaço, para as atividades/ações/eventos/projetos diretamente vinculados ao esporte.  

Parágrafo Único. O titular da SUDESB fixará a meta anual a ser perseguida, sob a responsabilidade de 

cumprimento pela Coordenação de Espaços Esportivos I, vinculada a Diretoria de Operações de Espaços 

Esportivos.  

Art. 4
o 
– A utilização do Estádio de Pituaçu deverá obedecer, conjunta e integralmente, às normas 

constantes desta Instrução Normativa, bem como às relativas ao uso e funcionamento previstas no 

Regulamento de Uso de Estádio de Pituaçu, que compõe o Anexo I desta norma, e no Termo de 

Autorização de Uso de Bem Público pactuado. 

Parágrafo Único. É expressamente vedada a utilização do Estádio de Pituaçu para a realização de 

atividades: 

I – que no seu conteúdo evidenciem qualquer tipo de preconceito, discriminação ou manifestação de 

intolerância de qualquer espécie; 

II – que possam causar impactos negativos à saúde e à integridade física e psicológica das pessoas, bem 

como ao meio-ambiente; 

III – de cunho político-partidário, respeitadas as exceções previstas na Lei Federal n
o
 9.504/97 (art. 8º, § 

2º); 

Art. 5
o
 – A utilização do Estádio de Pituaçu far-se-á mediante reserva de sua pauta, para a qual o 

Interessado, pessoa jurídica de direito público ou privado ou empreendedor individual, deverá formalizar o 



 

 

pedido por meio de Requerimento Padrão que constitui o Anexo II desta Instrução, com prazo mínimo de 

60 (sessenta) dias antes da data pretendida para a realização do evento, e dependerá de autorização 

específica, identificada nesta Instrução como “Autorização de Uso de Bem Público”. 

Parágrafo Único. As reservas efetuadas deverão ser confirmadas mediante a assinatura do respectivo 

Termo de Autorização, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do início da realização do 

evento, sob pena de ser o interessado considerado desistente. 

Art. 6
o
 – A avaliação do requerimento será procedida pela Diretoria de Operações de Espaços Esportivos 

da SUDESB, observando as prioridades estabelecidas no “Calendário Anual de Eventos” da SUDESB e 

nas normas vigentes sobre utilização de espaço do Estádio de Pituaçu, que encaminhará, acompanhado 

de relatório técnico fundamentado conclusivo sobre o mérito do pedido, à Diretoria Geral, para 

deliberação.  

Parágrafo Primeiro. Compete à Coordenação de Espaços Esportivos I da SUDESB realizar a análise 

inicial, emitindo relatório técnico sobre o projeto e demais peças componentes do requerimento, a 

conformidade com o interesse público, os benefícios mensuráveis, sociais e econômicos, a avaliação de 

metas e resultados, inclusive relacionados à geração de renda e de oportunidades de trabalho, a 

realização de negócios e comercialização de bens, a presença de público, a relevância do evento e 

análise da contrapartida. 

Parágrafo Segundo. Constará no sítio eletrônico da SUDESB: www.sudesb.ba.gov.br, dentre outras 

informações, modelos de formulários, Calendário Anual, sempre atualizado, no qual se encontrarão os 

períodos reservados, com especificação do evento e a entidade requerente, e períodos disponíveis para 

reserva do Estádio de Pituaçu.  

Art. 7
o
 – A remuneração pelo uso do Estádio de Pituaçu se dará mediante a contraprestação de bens, 

obras e serviços por parte da Autorizada e/ou imposição de encargos, fixada com base nos critérios 

cumulativos “área utilizada” e “porte do evento”, na forma constante da Tabela de Remuneração que 

constitui o Anexo III desta Instrução. 

Parágrafo Primeiro. Além da remuneração prevista neste artigo, a Autorizada será responsável por 

remunerar a utilização das cantinas existentes no local e postas à sua disposição, de acordo com a 

solicitação e o público do evento, conforme Anexo IV. 

Parágrafo Segundo. A Autorizada é responsável pelo ressarcimento das despesas relativas ao consumo 

de energia, água e quaisquer outras exigíveis em legislação ou ato normativo federal, estadual e/ou 

municipal durante o período do uso do Estádio de Pituaçu, pela conservação, limpeza e vigilância do 

espaço. 

Parágrafo Terceiro. Admitir-se-á a utilização gratuita do Estádio de Pituaçu nas seguintes hipóteses: 

I – eventos objeto de convênio ou termo de parceria firmado com o Estado da Bahia, através da SUDESB, 

que tenham por finalidade o atendimento ao interesse público, sendo mantidas as obrigações previstas no 

parágrafo segundo deste artigo; 

 II – eventos realizados diretamente pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

Art. 8º – A autorização de uso do Estádio de Pituaçu será outorgada pelo titular da SUDESB, mediante 

Termo de Autorização de Uso de Bem Público.  

Parágrafo Primeiro. As autorizações de uso serão publicadas no Diário Oficial do Estado e divulgadas no 

sítio eletrônico da SUDESB: www.sudesb.ba.gov.br. 

Parágrafo Segundo. A desistência da realização do evento, no período reservado, implicará nas sanções 

previstas no Termo de Autorização. 

Art. 9º - Para a entrega da(s) área(s) do Estádio de Pituaçu, autorizada(s) para uso, será emitido Laudo de 

Vistoria, a cargo do Coordenador de Espaços Esportivos I da SUDESB, no qual se observarão as condições 

de funcionamento e utilização do espaço, com vistas à assinatura de Termo de Entrega. 

Parágrafo Único. Findo o período de autorização para o uso do Estádio de Pituaçu, o Coordenador de 

Espaços Esportivos I da SUDESB, realizará inspeção do espaço contratado e suas instalações, com vistas 

à constatação das condições nas quais o espaço estará sendo devolvido, bem como firmará Termo de 

Recebimento. 

http://www.sudesb.ba.gov.br/
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Art. 10 – O descumprimento das cláusulas previstas no Termo de Autorização de Uso de Bem Público e 

das normas previstas nesta Instrução Normativa e no Regulamento de Uso do Estádio de Pituaçu 

resultará na proibição de uso do Estádio por parte da AUTORIZADA para realização de futuros eventos, 

enquanto não cessarem integralmente os motivos determinantes da restrição ao uso e sem prejuízo da 

responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa. 

Parágrafo Único. Em caso de reincidência do que trata o caput deste artigo, estará a 

entidade/empresa/empreendedor individual impedida de utilização de espaço(s) do Estádio de Pituaçu, por 

180 (cento e oitenta) dias, sujeita, ainda, as sanções previstas no art. 186 da Lei nº 9.433/2005, segundo a 

natureza e a gravidade da falta, assegurados o contraditório e a ampla defesa.  

 Art. 11 – O uso do Estádio de Pituaçu por prazo contínuo superior ao previsto no art. 2º desta Instrução 

poderá ser outorgado mediante concessão, cessão ou permissão de uso, segundo o caso, na forma 

prevista nos artigos 43 a 47 da Lei Estadual n.º 9.433/2005.  

  Art. 12 – Sem prejuízo das penalidades previstas nesta Instrução Normativa, no Regulamento e no 

Termo de Autorização de Uso, AUTORIZANTE e AUTORIZADA observarão as proibições e cominações 

constantes das disposições dos arts. 317 e 333 do Decreto-Lei nº 2.848/1940, dos arts. 176, 192 e 204 da 

Lei Estadual nº 6.677/1994, c/c art. 14 da Lei nº 12.209/2011 e art. 125 da Lei Estadual nº 9.433/2005, 

com abrangência sobre dirigentes, representantes e prepostos da AUTORIZADA e servidores efetivos, 

temporários (cargos comissionados, funções gratificadas, trabalhadores contratados mediante REDA), 

servidores à disposição, trabalhadores terceirizados e quaisquer outros contratados ou prestadores de 

serviços à SUDESB via acordos, convênios, ou ajustes de qualquer natureza, ou por interposta pessoa, 

pela ou em nome da AUTORIZANTE ou da AUTORIZADA, quem quer que se beneficie ou concorra para a 

prática do ato, direta ou indiretamente, mesmo não sendo agente público, conforme Lei nº 8.429/1992 (Lei 

de Improbidade Administrativa), quanto ao que concerne a vedações ou proibições, explícitas ou 

implícitas, de pagamento ou percepção, a qualquer titulo, de valores em geral, bens ou afins, em razão do 

uso do Estádio de Pituaçu. 

Art. 13 – Os Anexos mencionados nesta Instrução Normativa constituem-se parte integrante da presente 

norma, estando disponíveis no sítio eletrônico da SUDESB: www.sudesb.ba.gov.br. 

Art. 14 – Eventuais alterações da presente Instrução Normativa e os casos omissos serão deliberados 

pelo Diretor Geral da SUDESB, com análise da Procuradoria Jurídica da Autarquia, quando se tratar de 

matéria jurídica. 

Parágrafo Único. A tabela de preços poderá ser modificada, mediante ato fundamentado da autoridade 

competente, a fim de adequá-la ao preço de mercado, promovendo-se ampla divulgação e publicação no 

Diário Oficial do Estado – DOE e no sítio eletrônico da SUDESB: www.sudesb.ba.gov.br 

 Art. 15 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  

 
ELIAS NUNES DOURADO 

Diretor Geral da SUDESB 
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