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REGULAMENTO DO USO E FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECULT 
 

(ANEXO I da Instrução Normativa n
o
 01/2013) 

 
 

O presente regulamento tem por objeto definir e regular os procedimentos de uso e funcionamento 
dos espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), 
através do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), sendo eles: 
 

a) Largo Tereza Batista; 
b) Largo Pedro Arcanjo; 
c) Largo Quincas Berros d´Água 
d) Praça Jubiabá; 
e) Forte de Santo Antônio - Forte da Capoeira 

 
 
1 . DIRETRIZES GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

 
Os espaços administrados por este Centro fazem parte do Sítio Histórico que está inserido em área 
de tombamento Federal (IPHAN), logo, qualquer interferência, leia-se, matéria de publicidade, 
toldos, estruturas metálicas, de madeiras e pregos nestes espaços deverão ser submetidos, 
previamente, à Coordenação Geral do Centro de Culturas Populares e Identitárias para análise e 
possível aprovação. 
 
Os eventos realizados nos espaços culturais devem ser, preferencialmente, de natureza cultural. 
Eventos com outros conteúdos poderão ser realizados desde que haja disponibilidade de pauta e  
após avaliação do mérito. 
 
Admitir-se-á nos espaços culturais a realização de atividades de (1) natureza educacional e social 
e (2) de natureza institucional dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual 
e Municipal, preferencialmente no dia de quarta-feira.  É vedada a realização de eventos de 
natureza coorporativa, com restrição de público e sem venda de ingressos (evento fechado). 
 
É vedada a inclusão no repertório e a reprodução de músicas ou apresentações que desvalorizem, 
incentivem a violência ou exponham as mulheres à situação de constrangimento, bem como 
manifestações de homofobia ou discriminação racial e apologia ao uso de drogas ilícitas. 
 
Não será permitida a utilização dos espaços culturais para eventos de pregação religiosa, 
atividades que no seu conteúdo evidenciem qualquer tipo de preconceito ou discriminação, bem 
como que incitem à violência e à intolerância e àquelas que possam causar impactos negativos à 
saúde, à integridade física e psicológica das pessoas, ao meio-ambiente e ao patrimônio. 
 
É expressamente vedada também a utilização dos espaços culturais para a realização de eventos 

político-partidários, com exceção da realização de convenções para escolha de candidatos, 

conforme Lei 9.504/97, art. 8º, § 2º, e de debates entre candidatos à prefeitura ou governo 
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estadual, desde que haja participação de pelo menos a maioria simples dos candidatos (50% +1) e 

que sejam pautadas propostas dos candidatos relativas à cultura. 

 

A produção do evento deverá utilizar o espaço somente para os fins ligados ao objeto do Termo 
de Compromisso e Responsabilidade (instrumento assinado pelo proponente após a autorização 
de uso da pauta), sendo que a utilização de qualquer dependência ou equipamentos que não 
estejam neste escopo só poderá ser feita caso haja autorização por escrito da coordenação.  
 
O produtor deverá providenciar, as suas expensas, todas as autorizações e medidas necessárias 
para a realização do evento, inclusive aquelas relativas ao meio ambiente e patrimônio cultural, se 
for o caso, bem como o pagamento de taxas e tributos (ECAD, SBAT, Juizado de Menores, 
Prefeitura, etc.), ficando responsável pelo cumprimento das sanções aplicáveis pelo eventual 
inadimplemento das obrigações legais, inclusive em caso de equívoco ou de má fé. 
 
2 . DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 
A utilização dos espaços culturais deverá seguir os dias e horários de funcionamento abaixo 
elencados:  
 

 O espaço estará à disposição da equipe de produção (montagem) no mesmo dia do evento, a 
partir das 10h, e deverá estar disponível (área evacuada) até às 8h do dia seguinte após a 
realização do evento; 
 

 Caso se faça necessário uma montagem/desmontagem mais elaborada, a Coordenação 
Artística do CCPI deverá ser comunicada com 72h de antecedência, a fim de que não haja 
conflitos na programação a ser desenvolvida. Esta norma se aplicará também a montagem de 
peças de comunicação, decoração, cenários ou quaisquer peças que componham o evento; 
 

 O Horário do evento não deverá ultrapassar às 00h, salvo as programações especiais. 
 

 No caso das dependências do Forte de Santo Antônio - Forte da Capoeira, o evento não deverá 
ultrapassar ás 22:00h. 

 
 
3. PAUTA 
 

Para realização de qualquer evento nos espaços culturais da SECULT, em qualquer uma de suas 
dependências, é necessária a autorização de uso de pauta pela Coordenação Geral do CCPI e 
pela SECULT.  
 
Conforme disposto na Instrução Normativa 01/2013 a autorização de uso de pauta será para 
realização de eventos de curta duração, com prazo máximo de 03 (três) meses, prorrogável por 
igual período, uma única vez. 
 
3.1 Classificação das pautas 
 
Os eventos são classificados, a depender do conteúdo da atividade realizada como: 
 

a) Eventos de natureza cultural: apresentações, shows, exibições de filme, oficinas e 

exposições artísticas, entre outras ações cujo conteúdo seja artístico ou cultural; 
 

b) Eventos de natureza educacional, social ou privada: seminários, eventos institucionais,  
entre outras ações cujo conteúdo não seja cultural 

 



 

   
 

3 

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE CULTURA  
CENTRO DE CULTURAS POPULARES E IDENTITÁRIAS 

 

 
3.2 Procedimento 

 
Os procedimentos para requisição da pauta nos espaços culturais da SECULT são detalhados a 
seguir: 
 

a) A solicitação deverá ser feita através do Formulário de Pedido de Pauta, disponível no 
site da SECULT: www.cultura.ba.gov.br; 

 
b) O pedido deve ser entregue com antecedência de até 30 (trinta) dias corridos do início do 

evento; 
 

c) O prazo máximo para solicitação de pauta intempestiva é de 07 (sete) dias úteis, e esta 
deve ser acompanhada com justificativa escrita; 
 

d) Somente pautas de conteúdo artístico-cultural podem ser solicitadas com até 06 (seis) 
meses de antecedência do evento. Neste caso, as pautas são confirmadas (deferidas ou 
indeferidas) com 02 (dois) meses de antecedência do evento; 
 

e) No caso de incerteza de realização do evento, é feita uma reserva de pauta e fornecido 
pelo espaço um Atestado de Intenção de Pauta, cuja confirmação deve ser feita, no 
máximo, 01 (um) mês antes da realização do evento; 
 

f) O pedido de pauta é avaliado pela Coordenação Artística do CCPI e autorizada pela 
SECULT. O recebimento do pedido não implica na permissão para realização do evento; 
 

g) Caso o pedido seja indeferido, o produtor, será informado sobre a justificativa da negativa; 
 

a) Caso o pedido seja deferido, a Coordenação Artística do CCPI convocará o produtor para 
assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade, em três vias, de igual teor. As 
vias são destinadas ao produtor, à coordenação artística e à SECULT; 
 

h) Caso haja alteração do evento (sessão extra, data, horário, dependência, quantidade de 
sessões) deverá ser assinado um Aditivo ao Termo de Compromisso e 
Responsabilidade pela produção do evento, com autorização da Coordenação Geral do 
CCPI; 
 

i) Cabe à SECULT estabelecer, mediante Portaria específica, os valores da remuneração e 
os encargos pelo uso dos espaços culturais, através da Tabela de Preço de Pauta; 
 

j) O pagamento das pautas deverá ser efetuado, conforme procedimento abaixo: 
 
1. acessar no site da SEFAZ - www.sefaz.ba.gov.br - clicar em "FINANÇAS 
PÚBLICAS" e marcar cálculo e emissão de DAI; 
2. preencher o CNPJ:00.401.376/0001-08, Secretaria de Cultura, marca conta UG 
3.22.000.004 - Diretoria Geral da SECULT, digitar o valor, colocar nas informações 
complementares o que se trata; 
3.Efetuar o pagamento da DAI no Banco do Brasil; 
4.O comprovante de pagamento de pauta deverá ser apresentado  no ato da 
assinatura do Termo; 
 

k) No caso de autorização de gratuidade de pauta, serão definidos pela SECULT os encargos 
correspondentes; 
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3.3 Gratuidade 
 
A autorização de uso de pauta poderá ser gratuita, mediante imposição de encargos, através de 
critérios estabelecidos a cada ano no Programa de Pauta Gratuita dos Espaços Culturais da 
SECULT, divulgado no site da Secretaria.  
 
A autorização de uso de pauta será gratuita, sempre mediante imposição de encargos, para 
administração pública, direta ou indireta, das esferas municipal, estadual e federal, nos casos de 
eventos realizados diretamente por esta. 
 
Em todos os casos de gratuidade deverão ser atribuídos encargos a serem assumidos pela 
produção do evento, sobretudo referente à conservação e manutenção do imóvel e à ampliação do 
acesso ao evento. 
 
Em qualquer caso de gratuidade, a produção do evento deverá mencionar o apoio do Governo do 
Estado, incluindo a inserção das marcas do Centro de Culturas Populares e Identitárias e da 
Secretaria de Cultura da Bahia em todo e qualquer material de divulgação (impresso e digital), 
segundo normas de aplicação das marcas disponíveis no site da SECULT. 
 
 
3.4 Cancelamento da pauta 
 
 

 A desistência do uso da pauta pela produção do evento, deverá ser justificada por 
documento escrito e no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos que anteceda a 
data programada para a realização do evento; 

 

 A responsabilidade de divulgar a suspensão, adiamento ou cancelamento do evento é do 
produtor, podendo o CCPI apoiar através da veiculação no site da SECULT; 

 

 O descumprimento devidamente comprovado do art. 3º da Instrução Normativa, implicará 
na revogação da autorização do uso de pauta pela Coordenação Geral do Centro de 
Culturas Populares e Identitárias; 

 

 Na hipótese de determinação de autoridade pública, casos fortuitos, força maior, greve ou 
qualquer outra causa impeditiva devidamente justificada; 

 

 Caso o cancelamento for feito pela produção do evento fora do prazo indicado e sem 
justificativa, e o pagamento da pauta já tiver sido efetuado, a SECULT não devolverá o 
valor repassado;e 

 

 A suspensão do espetáculo por determinação de autoridade pública, caso fortuito, força 
maior, greve ou qualquer outra causa impeditiva comprovada, isentará a SECULT de 
qualquer responsabilidade.  

 
  
4. BILHETERIA 

 

 Não é oferecido o serviço de bilheteria para os eventos promovidos nos espaços culturais 
da SECULT, sob a coordenação do CCPI; 

 

 Os ingressos ou convites não serão confeccionados pelo CCPI/ SECULT;  
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 A quantidade dos ingressos confeccionados não deverá ultrapassar a capacidade dos 

largos; 
 

 Os ingressos poderão ser vendidos na portaria do espaço, no dia do evento, desde que a 
produção do mesmo adote as providências necessárias; 
 

 A venda de ingresso do evento deverá ocorrer pelo menos 3 horas antes do início do mesmo. 
Para evitar a ação dos cambistas, sugerimos que sejam vendidos até quatro (4) ingressos por 
pessoa. 
 

 
MONTAGEM E DESMONTAGEM 

 
a) As datas e horários de montagem e desmontagem do evento deverão ser previamente 

acordados com a coordenação, conforme orientações contidas no item 2. Dias e Horários 
de Funcionamento, e constarão no Termo de Compromisso e Responsabilidade, que 
deverá ser assinado antes da realização do evento. 

 
b) A produção do evento deverá entrar em contato com a coordenação do CCPI, com, no 

mínimo, 01 (uma) semana de antecedência, para acertar detalhes acerca da montagem, 
passagem de som, ensaios, preparação do espaço cênico, definição de iluminação, 
colocação de peças de divulgação e outros. 

 
c) No caso de danos causados ao imóvel ou aos bens móveis e equipamentos que lhe 

pertencem, a produção deverá fazer a contratação de serviço de manutenção ou reposição 
do bem danificado, no prazo máximo de 48h, sob supervisão da equipe técnica e da 
coordenação do CCPI. Caso a reparação de danos não seja cumprida, aplicam-se os 
procedimentos previstos na Lei Estadual 12.209/2001. 

 
d) A colocação de placas, faixas e cartazes nas áreas interna e externa do espaço deverá ser 

autorizada previamente pela coordenação do CCPI; 
 

e) Cabe à SECULT manter serviço de vigilância patrimonial para fazer segurança da área e 
dos bens do espaço, não se responsabilizando pela segurança do evento que deverá ser 
garantida pelo proponente; 
 

f) A equipe de suporte (eletricistas, orientadores e produção artística) da coordenação artística do 
CCPI acompanhará a realização dos eventos, no que concerne a situações que interfiram na 
ordem pública e segurança dos presentes. Esta equipe está autorizada a comunicar as 
possíveis ocorrências ao responsável pelo evento, assim como solicitar o encerramento do 
mesmo; 

 

g) Os horários de carga e descarga deverão ser cumpridos de acordo com o Decreto Municipal nº 
20.174, onde a carga e descarga de veículo de grande porte só podem ser feitas no horário de 

01h às 10h. 
 

h) O limite de volume sonoro nas Praças do CHS é controlado pela SUCOM, através da lei 

5354/98, não podendo ultrapassar os 85 decibéis. 
 

i) A chave do camarim será entregue ao produtor do evento. Ao final, deverá ser devolvida à 
produção do CCPI; 
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j) Será liberado automaticamente ao CCPI/SECULT o direito de realizar registro de imagem e 

áudio do evento; 
 

k) Havendo a necessidade de iluminação especial ou instalação de equipamento de som extra, 
será necessária – sob a responsabilidade do proponente – o aluguel/ instalação de gerador de 
120 KVA; 

 

l) A comercialização, venda de alimentos, assim como a instalação de barracas de acarajé, 
bebidas e outros não será permitida; uma vez que os largos já contam com seus serviços. No 
Forte da Capoeira em nenhuma situação é permitido. 

 

m) Quaisquer tipo de danos ao patrimônio ou aos equipamentos disponibilizados pelo CCPI serão 
de responsabilidade do produtor do evento; 

 

n) No caso dos largos do Pelourinho,ao final do show, é imprescindível que seja agilizada a 
desocupação do espaço utilizado, principalmente o camarim usado pelo artista e sua equipe; 
não ultrapassando 30 minutos após a finalização do evento.   

 

o) Os fornecedores de som e iluminação dos largos do Pelourinho dispõem de técnicos 
capacitados para a operação dos equipamentos. Caso o grupo/artista deseja operar com  
próprio, deverá comunicar com antecedência de 48h a coordenação do CCPI  e assinar um 
termo de compromisso; 
 

p) No caso dos serviços de som e iluminação dos largos do Pelourinho, não poderão 
ultrapassar uma carga horária de 08h, com montagem, passagem de som, show e 
desmontagem, por serem licitados. Impreterivelmente, o show deverá acabar dentro do 
horário acordado previamente;  
 

q) Os eventos deverão começar e terminar dentro do horário acordado entre a produção do 
evento e a Coordenação do CCPI. Não será permitido atrasos, só em caso de força maior, 
em sinal de respeito ao público presente. 

 

 
SANÇÃO 
 
 No caso de descumprimento das normas previstas neste Regulamento ou no Termo de 
Compromisso e Responsabilidade, o proponente estará sujeito à suspensão do uso de todos os 
espaços culturais pelo prazo de 03 (três) meses, sem prejuízo da responsabilização nas esferas 
penal, civil e administrativa. 
 

   Quaisquer outras situações que não estejam aqui previstas e que, de alguma forma, coloquem 

  em risco a segurança do público e/ou dos funcionários que orientam e acompanham a montagem dos 

  eventos, ficará a cargo do responsável direto do Centro de Culturas Populares e Identitárias que estiver 

  presente  ao evento, providenciar as ações necessárias, inclusive a suspensão da atividade,  

  considerando-se a o grau de gravidade da ocorrência registrada no evento. 

 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 A SECULT não se responsabilizará por qualquer pagamento devido pelo Compromissado, 
em virtude dos eventos realizados, nem responderá por qualquer transgressão às leis por ele 
acaso praticada. 
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 A suspensão do evento por determinação de autoridade pública, caso fortuito, força maior, 
greve ou qualquer outra causa impeditiva comprovada, isentará a SECULT de qualquer 
responsabilidade.  
 
 Este regulamento complementa as disposições estabelecidas na Instrução Normativa nº 
01/2013 e o Termo de Compromisso e Responsabilidade. 
 
 


