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1. APRESENTAÇÃO GERAL 
 
A presente visita segue a programação de visitas técnicas para o exercício de 2008, aprovada em 
Sessão Plenária de 14.01.2008 (processo nº 40/000034/2008). 
 
A visita foi realizada através de um programa elaborado previamente e consubstanciado em 
papéis de trabalho, sendo que toda a documentação encontra-se arquivada nesta 1ª IGE para 
eventuais consultas. 
 
 
 
2. OBJETIVO DA VISITA 
 
 
A  visita  técnica  teve  como  objetivo  verificar  a  execução  do  Termo  de  Concessão  de  Uso 
nº 046/2007–F/SPA, com destaque para as condições de manutenção, conservação e 
funcionamento das instalações, equipamentos e móveis do Estádio Olímpico João Havelange, 
decorrentes das obrigações assumidas no item (b) da cláusula quarta do termo de concessão. 
 

 

 
TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 46/2007 

 

  Processo Administrativo    04/550.841/2007 
             Processo TCMRJ     40/005.092/2007 – (em tramitação nesta Corte)                                                

               Objeto    Concessão de uso e fruição, de caráter administrativo e 
com estipulação de encargos, do equipamento 
esportivo denominado "Estádio Olímpico Municipal João 
Havelange". 

          Contratada   Companhia Botafogo S.A. 
       Assinado em    24/08/07 
                    Prazo   20 anos improrrogáveis  
            Valor total  R$  8.640.000,00 
        Fundamento  Concorrência CEL/PRÓPRIOS nº 09/2007 

 
 

 
 
Acompanharam a visita técnica as pessoas abaixo relacionadas: 
 

• Fernando Flávio Pereira Engenheiro – Riourbe    Matr. 56/560.719-7 
• Solange da Costa Motta Fiscal de Atividades Econômicas – SMF  Matr. 10/159.071-0 
• Ana Lúcia Ferreira  Fiscal de Atividades Econômicas – SMF Matr. 10/156.285-9  
• Sérgio Passos Araújo Diretor de Patrimônio do Botafogo 

 



  

  SCE / 1a Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

  

 

3. OBJETO DA VISITA 
 
O objeto da visita é o Estádio Olímpico João Havelange, localizado a Rua Arquias Cordeiro s/nº, 
Engenho de Dentro. A área total sob responsabilidade da Cia. Botafogo S.A. é de 165.687,59 m², 
incluídos o estádio e a área de entorno, cuja delimitação se encontra descrita no croqui anexo ao 
termo de concessão de uso (Anexo II). 
 
O estádio possui lotação de 45.000 cadeiras numeradas, estacionamento para aproximadamente 
1.600 vagas, pista oficial de atletismo e é servido por quatro entradas (norte: Rua das Oficinas; 
sul: Rua Arquias Cordeiro; leste: Rua Dr. Padilha; oeste: Rua José dos Reis). Anexo ao estádio, 
se encontra o prédio administrativo, com 6 pavimentos e subsolo.  
 
 
4. ENTREGA DAS CHAVES 
 
A Cia. Botafogo S.A. ocupa o estádio desde o dia 18/10/07, quando foi realizada a entrega das 
chaves à empresa, não obedecendo à data prevista no parágrafo único da cláusula segunda do 
instrumento (08/09/07). Ressalte-se que não foi elaborado, à época da entrega do imóvel, em 
conjunto, pela concessionária e o concedente, o inventário circunstanciado do estado das 
instalações, equipamentos e móveis que guarnecem o estádio, em desobediência ao exposto no 
parágrafo único1 da cláusula segunda do instrumento. Este inventário é de suma importância para 
garantir as perfeitas condições do objeto entregue, pelo Município do Rio de Janeiro, à 
concessionária e o conseqüente acompanhamento / fiscalização de seu uso e conservação. 
 
O documento disponibilizado pela SMF à equipe técnica do TCMRJ foi o Laudo de Vistoria, 
realizado em 18/09/07, que consiste em um documento padrão utilizado pela Superintendência de 
Patrimônio para analisar e avaliar imóveis, com registro fotográfico do estádio, não havendo 
descrição minuciosa (com especificações técnicas) dos equipamentos deixados como legado para 
a Cia. Botafogo S.A., bem como relação ordenada das instalações.  
 
 
 
5. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTÁD IO 
 
 
Verificou-se, durante a visita in loco ao Estádio João Havelange, no dia 17/06/08, que o estado 
geral de conservação do equipamento esportivo é satisfatório. Foram vistoriados os banheiros, 
tanto os privativos dos funcionários quanto os de acesso ao público, os camarotes, a Área Vip, o 
prédio administrativo, o estacionamento da Área Vip, o Edifício Garagem, as pistas de atletismo 

                                                 
1 Parágrafo Único – A entrega do imóvel se dará através da transmissão da posse direta do bem à concessionária, que ocorrerá no 
décimo quinto dia a contar da assinatura do presente instrumento, data em que o Município e a concessionária realizarão, 
conjuntamente, vistoria e inventário circunstanciado do estado das instalações, equipamentos e móveis que guarneçam o bem 
objeto da presente concessão de uso. 
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oficial e de treino, a tribuna de imprensa, os vestiários, os corredores de serviço, a sala de controle 
no nível 1, a bilheteria e as cabines de rádio e TV.  
 
Devido à ocupação efetiva do estádio pelo Clube de Futebol Botafogo, foram retirados os banners 
alusivos ao Pan 2007, localizados na área externa, como o que foi registrado nas fotos a seguir: 
 
 

ANTES 

 
Imagem de 18/09/07 

DEPOIS 

 
Imagem de 17/06/08 

 
 
Quanto aos equipamentos, o trabalho ficou comprometido pela ausência do inventário que deveria 
ter sido elaborado na entrega das chaves. No entanto, a equipe constatou as boas condições em 
que se encontravam a sala de controle (foto 1), o gerador (foto 5), a subestação (foto 6), e o 
sistema de ar condicionado (central de água gelada - fotos 8 e 9, fan-coils - foto 10 e torres de 
resfriamento - foto 11). 
 
Quanto aos móveis, não houve legado para a Cia. Botafogo S.A., conforme informou o Diretor de 
Patrimônio, Sr. Sérgio Passos, sendo confirmado pelo Sr. Fernando Pereira, engenheiro da 
Riourbe. 
 
Os espaços reservados à execução das atividades complementares, como lanchonetes ou venda 
de camisas, não estão sendo ocupados em caráter permanente. Alguns servem de depósito para 
os ambulantes cadastrados junto à concessionária, que atuam durante os jogos.   
 
 
Apresenta-se a seguir o registro fotográfico: 
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Foto 1 - Sala de controle  

 
Foto 2 - Corredor de serviço 

 

 
Foto 3 - Vestiário dos atletas 

 

 
Foto 4 - Prédio administrativo 

 

 
Foto 5 - Gerador a diesel 

 
Foto 6 - Subestação 
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Foto 7 - Estacionamento da Área Vip 

 
Foto 8 - Central de água gelada 

 

 
Foto 9 - Central de água gelada 

 
Foto 10 - Fan-coil 

 

 
Foto 11 - Torres de resfriamento 

 

 
Foto 12 – Banheiro com pias, torneiras, saboneteiras e 

papeleiras em bom estado 
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Foto 13 - Vaso sanitário com tampa em boas condições 

 
Foto 14 - Banheiro para deficiente físico 

 

 
Foto 15 - Telefones públicos em bom estado 

 
Foto 16 – Camarote mobiliado 

 

 
Foto 17 - Campo gramado e pista de atletismo 

 
Foto 18 - Acúmulo de água de chuva na laje superior do 

Setor Norte 
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Foto 19 - Ponto de vazamento na laje do Setor Oeste 

 
Foto 20 - Ponto de vazamento na laje do Edifício Garagem 

 

 
Foto 21 - Pastilhas se soltando da parede no Setor Leste 

 
Foto 22 - Azulejos se soltando no vestiário  

 

 
Foto 23 – Acúmulo de água de chuva na rampa do Setor 

Sul 

 
Foto 24 - Vazamento de água na saída de ar condicionado 

da sala de rádio 
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Foto 25 - Infiltração de água no Edifício Garagem 

 
Foto 26 - Solução dada pelo consórcio construtor para o 

problema da infiltração 
 
Conforme se observa em algumas das fotos anteriores, existem imperfeições construtivas que 
foram detectadas após a entrega do imóvel ao Clube Botafogo, como o descolamento de 
revestimento das paredes em diversos pontos do estádio (fotos 21 e 22), infiltrações de água nas 
lajes do Setor Oeste e do Edifício Garagem (fotos 19 e 20), acúmulo de água de chuva na laje 
superior do Setor Norte e na rampa do Setor Sul, provavelmente em função do caimento 
ineficiente do piso (fotos 18 e 23), infiltração de água no forro de uma das salas de rádio, 
decorrente da condensação de água no sistema de ar condicionado (foto 24) e infiltração de água 
no subsolo do Edifício Garagem (foto 25). Com relação a este último, o consórcio responsável 
pela construção executou poços (foto 26) para coleta e destinação da água que, devido à pressão 
no lençol freático, invadiu o estacionamento pelas trincas da laje do piso, o que não impediu a 
existência de poças no local. 
 
O Diretor de Patrimônio da Cia. Botafogo S.A. informou que a Secretaria de Fazenda foi 
comunicada sobre os problemas e que os responsáveis pela construção do estádio (Consórcios 
Racional-Delta-Recoma, Pan 2007 e Engenhão) já teriam sido acionados para as devidas 
correções.  
 

Consórcio Racional – Delta – Recoma 
Racional Engenharia Ltda. (Líder) 

Delta Construções S.A. 
Recoma Indústria, Comércio e Exportação Ltda. 

Contrato nº 125/2003 (Processo nº 40/5448/2003) 
Consórcio PAN 2007 

Construtora Norberto Odebrecht S.A. (Líder) 
Construtora OAS Ltda. 
Construtora CVS S.A. 

Contrato nº 003/2005 (Processo nº 40/1129/2005) 
Consórcio Engenhão 

Construtora Norberto Odebrecht S.A. (Líder) 
Construtora OAS Ltda. 

Contrato nº 172/2006 (Processo nº 40/5012/2006) 
Contrato nº 002/2007 (Processo nº 40/1387/2007) 
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6. AMPLIAÇÃO, MELHORIA OU ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL 
 
A Cia. Botafogo S.A. realizou algumas obras que eram necessárias para melhor utilização do 
estádio, sem, no entanto, submeter previamente à Riourbe para sua aprovação, descumprindo o 
que determina o parágrafo quinto2 da cláusula primeira do instrumento. 
 

 

 
 
Constatou-se que o Botafogo colocou novos 
portões, seguindo o padrão arquitetônico já definido, 
de modo a isolar os acessos e assim restringir a 
circulação do público à área onde são comprados 
os ingressos. Esta medida impede que o público 
circule por todo o estádio, evitando grande 
concentração em determinados setores, bem como 
o encontro de torcidas rivais. 

 
 
 
 
 
 
Verificou-se a implantação de terminais de auto-
atendimento para compra de ingressos, ao lado 
dos portões de acesso. 

 
 
 

                                                 
2 Parágrafo Quinto – A Concessionária poderá realizar obras de construção de novas instalações, de ampliação, de melhorias ou de 
adequação do imóvel, desde que os acréscimos, adaptações ou modificações nas áreas constantes do projeto original executado – 
urbanização e arquitetura – que interfiram com os seus espaços, volumetria, fachadas, revestimentos e/ou acabamentos de uma 
maneira geral, sejam previamente submetidos à Riourbe para análise, sugestões, propostas e aprovação, de maneira a que fiquem 
asseguradas a integridade do partido arquitetônico adotado, a qualidade plástica da obra, sua articulação com os espaços livres 
adjacentes, os estudos e ampliações já elaborados, garantindo assim os investimentos realizados e preservando sua utilização futura 
para os eventos em geral e diversas funções previstas, ficando ciente de que qualquer benfeitoria no imóvel ficará a este 
incorporada, tornando-se patrimônio do Concedente ao término do contrato, sem direito à retenção ou indenização. 
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A construção de um anteparo de alvenaria serve de 
proteção para as entradas dos banheiros, evitando 
a visualização de seu interior pelo público 
transeunte. 
 

 
 
 
7. PAGAMENTOS 
 
Conforme cláusula terceira do termo de concessão, está previsto o pagamento de parcelas 
mensais e sucessivas no valor de R$36.000,00. A primeira venceu na data de assinatura do termo 
(24/08/07) e as demais até o dia 10 do mês subsequente. Em caso de atraso, a concessionária 
deve pagar juros de 1% ao mês e multa de 10%, após 30 dias. 
 
Foi apresentada à equipe inspecionante relatório acusando os pagamentos efetuados pela Cia. 
Botafogo S.A.até 12/05/08, de acordo com tabela apresentada abaixo: 
  

Guia  
Nº 

Mês/Ano 
Competência 

Vencimento Valor 
R$ 

Data 
Pagamento 

0282537 008/2007 24/08/07 9.696,00 27/08/07 
0282538 009/2007 10/10/07 36.000,00 10/10/07 
0282539 010/2007 10/11/07 36.360,00 22/11/07 
0282540 011/2007 10/12/07 36.360,00 20/12/07 
0287725 012/2007 18/01/08 37.569,60 16/01/08 
0288202 001/2008 10/02/08 37.569,60 08/02/08 
0290077 002/2008 10/03/08 37.945,29 11/03/08 
0291937 003/2008 10/04/08 37.569,60 10/04/08 
0294036 004/2008 10/05/08 37.569,60 12/05/08 

  TOTAL 306.639,69  
 
A concessionária vem quitando regularmente as parcelas mensais, com os acréscimos devidos 
em casos de atraso. Houve um aumento a partir da parcela com vencimento em 18/01/08, 
conforme estipula o parágrafo segundo da cláusula terceira3 do instrumento.  

                                                 
3 Parágrafo segundo – O valor da remuneração será reajustado no 1º dia de janeiro de cada ano, pela variação do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo e Especial (IPCA-E) acumulada no exercício anterior. 
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8. SEGURO 
 
A Cia. Botafogo S.A., em atendimento ao disposto no item (L) da cláusula quarta do termo de 
concessão, contratou dois seguros com a empresa ACE Seguradora S.A., conforme abaixo: 
 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL  
 

                                                  Apólice    16.51.0008502.12 
                                                 Vigência   18/10/07 a 18/10/08                                             
               Importância Segurada Líder   R$2.000.000,00 
         Responsabilidade Civil Tumulto   R$1.000.000,00 

                     Danos Materiais   R$400.000,00 
                           Prêmio Pago   R$122.830,62   

                                                          

 
 

 

SEGURO DE RISCOS NOMEADO E OPERACIONAL  
 

                                                  Apólice    16.96.0000352.12 
                                                 Vigência   18/10/07 a 18/10/08                                             
               Importância Segurada Líder   R$165.000.000,00 
                                                 Incêndio   R$150.000.000,00 

                     Danos Materiais   R$150.000.000,00 
                                 Vendaval   R$5.000.000,00 
                   Desmoronamento   R$10.000.000,00 
                           Prêmio Pago   R$278.371,62   

                                                          

 
 
 
9. IMPROPRIEDADES 
 
9.1. A entrega das chaves ocorreu em 18/10/07, em desobediência ao parágrafo único da cláusula 
segunda do instrumento, qual seja, o décimo quinto dia a contar da assinatura do termo, que cairia 
em 08/09/07.  
 
9.2. Não foi elaborado, à época da entrega do imóvel, em conjunto pela concessionária e o 
concedente, o inventário circunstanciado do estado das instalações, equipamentos e móveis que 
guarnecem o estádio, em desobediência ao exposto no parágrafo único da cláusula segunda do 
instrumento.  
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9.3. Verificou-se que as divisórias, remanescentes do contrato de overlay nº 77/2007 (processo nº 
40/2869/2007), não foram removidas. Como não foi elaborado o inventário, não há informação se 
este item foi cedido oficialmente ao Botafogo ou será retirado futuramente. 
 
9.4. A Cia. Botafogo S.A. realizou algumas obras que eram necessárias para melhor utilização do 
estádio, sem, no entanto, submeter previamente à Riourbe para sua aprovação, descumprindo o 
que determina o parágrafo quinto da cláusula primeira do instrumento. 
 
9.5. Foram detectadas, após a entrega do imóvel ao Clube Botafogo, imperfeições construtivas 
que já foram comunicadas à Secretaria Municipal de Fazenda, segundo informações de seu 
Diretor de Patrimônio. Deve a SMF informar as providências adotadas junto aos consórcios 
responsáveis pela execução da obra, em função dessas impropriedades encontradas. 
 
 
10. CONCLUSÃO 
 
 
Por todo o exposto, sugere-se a diligência do presente relatório, com envio de cópia à Secretaria 
Municipal de Fazenda, para que apresente esclarecimentos/justificativas no tocante às 
impropriedades apontadas no item 9 , encaminhando a documentação comprobatória necessária.  
 

1ª IGE, 03/07/2008. 
 
 
 
 

Carlos Trillo Negreira – 1ª IGE 
Secretário II 

Matrícula – 40/901.320 

 Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior – 2ª IGE 
Engenheiro 

Matrícula. nº 40/901.373 
 


