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O Exército Brasileiro encontra

das obras, das questões patrimoniais e do meio ambiente

Complexo Olímpico de Deodoro, área 

Olímpicos e Paralímpícos de 2016. 

Para conduzir essas ações, o Departamento de Engenharia e Construção cria o 

DESTACAMENTO DEODORO, que tem sua ativação prevista para 1º de julho de 2014

subordinação da Diretoria de Obras Militares e desativação prevista para dezembro de 2017. Sua 

estrutura organizacional será constituída de Chefia, Seção Técnica

possuirá autonomia administrativa para conduzir os processos de aquisições,

celebração de contratos.  

 

da  

INFORMATIVO NR 11

Fonte: http://www.skyscrapercity.com 
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O Exército Brasileiro encontra-se com a responsabilidade de realizar o acompanhamento 

das obras, das questões patrimoniais e do meio ambiente, nas áreas sob sua jurisdição no 

área que receberá vários eventos esportivos durante os Jogos 

Olímpicos e Paralímpícos de 2016.  

Para conduzir essas ações, o Departamento de Engenharia e Construção cria o 

, que tem sua ativação prevista para 1º de julho de 2014

nação da Diretoria de Obras Militares e desativação prevista para dezembro de 2017. Sua 

estrutura organizacional será constituída de Chefia, Seção Técnica e 

autonomia administrativa para conduzir os processos de aquisições,
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se com a responsabilidade de realizar o acompanhamento 

, nas áreas sob sua jurisdição no 

que receberá vários eventos esportivos durante os Jogos 

Para conduzir essas ações, o Departamento de Engenharia e Construção cria o 

, que tem sua ativação prevista para 1º de julho de 2014, sob 

nação da Diretoria de Obras Militares e desativação prevista para dezembro de 2017. Sua 

 Seção Administrativa. E 

autonomia administrativa para conduzir os processos de aquisições, licitações e 

de 2014 



 

 

 

 

 

Contato: dec@dec.eb.mil.br

 1. Nova Arena Deodoro (esgrima do pentatlo moderno e preliminares de basquete) / 2. Novo Centro Olímpico de BMX / 3. Centro de Hóquei sobre grama será reformado 

/ 4. Centro Nacional de Tiro Esportivo terá estande de finais ampliado para 2016 / 5. Novo Parque Radical (Estádio Olímpico de Canoagem Slalom, Circuito de Mountain 

Bike e Centro Olímpico de BMX). Fonte: http://www.brasil2016.gov.br 

 
O Destacamento Deodoro terá como missão específica: 

1) fiscalizar e acompanhar as obras dos equipamentos olímpicos, a fim de garantir a 

qualidade requerida dos imóveis no Sistema de Engenharia e que serão repassados, ao fim do 

processo, ao Exército. 

2) executar indiretamente as obras de contrapartida da Via Transolímpica, dos Centros 

de Treinamento e do Saneamento Básico dos quartéis, contemplando o ciclo completo de 

realização: elaboração do projeto, contratação, fiscalização e recebimento das obras. 

3) fiscalizar, acompanhar ou executar indiretamente os serviços de overlay (estruturas 

provisórias) e posterior retrofit (desmontagem e recomposição original das instalações). 

4) realizar os controles ambiental e patrimonial das obras evitando-se a assunção de 

passivos indesejáveis. 

 


