Prestação de contas do Presidente da República (PCPR/2020) - AO 21C0 - COVID19
O Departamento de Engenharia e Construção recebeu recursos da ação
orçamentária - 21C0, com o objetivo de realizar apoio logístico provisionando crédito
para organizações militares envolvidas em ações em assistência aos órgãos de saúde e
de segurança pública, com a finalidade de mitigar os impactos da pandemia de corona
vírus.
O Recurso foi empregado para aquisição de peças e insumos de material de
classe VI que servem para garantir a manutenção das embarcações, viaturas de
engenharia e equipamentos de engenharia destas tropas empregadas nestas
operações de apoio às ações contra a pandemia.

Unidade Beneficiada:CECMA
Código SIAFI:160008
Objeto:
A OM realizou apoio logístico às ações das tropas empregadas em assistência
aos órgãos de saúde e de segurança pública, com a finalidade de mitigar os impactos
da pandemia de corona vírus.
O Recurso foi empregado para aquisição de peças e insumos para manutenção
das embarcações empregadas nas operações.
Os meios foram empregados até o término previsto da operação e necessitam
manutenção após o seu uso.
Valor Total empenhado em 2020: R$ 1.773,00
Valor a ser executado em 2021: R$ 1.773,00
Controle da Execução orçamentária, posição em 29/03/2021
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http://www.cecma.eb.mil.br/ultimas-noticias2/operacao-covid-19.html
Publicado: Terça, 23 de Fevereiro de 2021, 00h52 | Última atualização em Terça, 23 de Fevereiro de 2021,
00h58 | Acessos: 37

Centro de Embarcações do Comando
Militar da Amazônia realiza apoio aos
postos de vacinação contra COVID-19
em Manaus
Manaus (AM) – Uma guarnição composta por 1 Sargento e 4 Soldados do
Efetivo Profissional do Centro de Embarcações do Comando Militar da
Amazônia (CECMA), estão compondo uma Força-Tarefa do 2º Grupamento
de Engenharia (FT - 2º Gpt E ) designada para apoiar a Secretaria Municipal
de Saúde no posto de vacinação contra COVID-19.
Os militares do CECMA estão atuando como triadores e registradores no
posto de vacinação do sambódromo de Manaus.
#EBpreservandovidas
Navegar é o Nosso Combate! Selva!

Unidade Beneficiada:PQ R MNT/12
Código SIAFI:160021
Objeto:
A OM realiza manutenção de 3º Esc do material de engenharia das diversas
tropas empregadas em apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública, com a
finalidade de mitigar os impactos da pandemia de corona vírus.
O Recurso foi empregado para aquisição de peças e insumos para manutenção
de geradores, motores de popa e outros materiais de engenharia utilizado nas
operações.
Os meios foram empregados pelas OM detentoras até o término previsto da
operação e necessitam manutenção por OM Log após o seu uso.

Valor Total empenhado em 2020: R$ 32.035,27
Valor a ser executado em 2021: R$ 32.035,27
Controle da Execução orçamentária, posição em 29/03/2021
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Seguem ações de algumas Organizações Militares apoiadas pelo PQ R MNT/12 em
apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública, com a finalidade de mitigar os
impactos da pandemia de corona vírus.

https://www.cma.eb.mil.br/index.php/mais-noticias/17-bda-inf-sl-apoia-gov-ro-notransporte-de-oxigenio

Porto Velho (RO) - No dia 26 de março de 2021, a 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª
Bda Inf Sl) iniciou o apoio ao Governo do Estado de Rondônia no desembarque, transporte
e distribuição de 131 (cento e trinta e um) cilindros de oxigênio para municípios em risco
de desabastecimento. A ação ocorre conjuntamente ao Corpo de Bombeiros Militar
(CBMRO).
A coordenação da Operação, por parte da 17ª Bda Inf Sl, está a cargo da 4ª Seção
(logística), a qual segue todos os protocolos de segurança relacionados à COVID-19.
Estão sendo empregadas cinco viaturas (Vtr) com as respectivas guarnições de militares,
sendo três da Companhia de Comando (Cia C/17ª Bda Inf Sl) e duas do 5º Batalhão de
Engenharia de Construção (5º BEC).
Ao todo serão 20 (vinte) municípios prioritários atendidos até dia 27 Mar (sábado),
perfazendo um total de 5.670 Km rodados nesta ação emergencial de apoio aos órgãos de
saúde pública e entidades governamentais de Rondônia no contexto do esforço nacional
para a mitigação do novo Coronavírus.
#EBpreservandovidas
Fonte: Comunicação Social / 17ª Bda Inf Sl

https://www.cma.eb.mil.br/index.php/mais-noticias/ampliacao-da-capacidadedo-hospital-de-tabatinga-para-combater-a-covid-19
Ampliação da capacidade do Hospital de Tabatinga para combater a COVID-19
Tabatinga (AM) - No dia 30 de março, o Comandante Militar da Amazônia, General de
Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, visitou as instalações, recéminauguradas no dia 25 de março, do novo Centro Cirúrgico e Ortopédico do Hospital de
Guarnição de Tabatinga (HGuT). Fizeram parte da comitiva o General de Divisão Edson
Skora Rosty - Comandante da 12ª Região Militar (12ª RM) e o General de
Divisão Omar Zendim - Chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando
Militar da Amazônia. As obras de adequação visam a incrementar a capacidade de apoio
de saúde em Tabatinga/AM, no contexto da Operação COVID-19 e do esforço do Exército
Brasileiro em sua contribuição na proteção da saúde pública da população brasileira.
O novo bloco cirúrgico está composto por três salas cirúrgicas: uma ortopédica; uma de
cirurgia

geral,

ginecologia

e

obstetrícia;

e

uma

destinada

a

procedimentos

videolaparoscópicos. Todas as salas receberam atualizações tecnológicas tais como
mesas cirúrgicas, mobiliário, carros de anestesia, monitores, focos cirúrgicos, e materiais
de vídeo, demonstrando o esforço que o Exército emprega na preservação da saúde
pública e na mitigação dos efeitos ocasionados pelo novo coronavírus.
Quanto às funcionalidades da nova unidade, é possível afirmar que se encontra apta à
realização de procedimentos cirúrgicos, de pequeno e grande porte, das mais variadas
especialidades.
A atualização permitirá a realização de procedimentos menos invasivos devido ao arsenal
tecnológico empregado, como a torre de videolaparoscopia endoscópica. Na área de
ortopedia, devido ao “Arco em C”, será possível fazer radiografias ou fluoroscopias em
tempo real.
Com vistas à proteção da família militar e da população local, a redistribuição dos espaços
permitiu: a criação de uma ala de recuperação pós-anestésica composta por três leitos
monitorizados; a construção de uma bancada de enfermagem e prescrição; e a construção
de uma sala de expurgo, respeitando o fluxo de materiais contaminados para fora do
bloco.

Também foram criadas áreas destinadas à administração, vestiários individualizados e
estar médico, todas respeitando a segregação de áreas limpas.
Com esta melhoria no Hospital de Guarnição de Tabatinga, será possível agilizar o
atendimento e facilitar os diagnósticos, evitando os deslocamentos de pacientes para
outras cidades e o consequente transtorno para as famílias. Tudo com o objetivo final de
melhorar o bem-estar, salvando mais vidas e possibilitando assim um maior apoio à
população local e aos órgãos sanitários existentes no Combate à COVID-19 e na luta pela
vida.

Unidade Beneficiada: 9º G A C
Código SIAFI: 160151
Objeto:
A OM prestou apoio às ações dos órgãos de saúde e de segurança pública, com
a finalidade de mitigar os impactos da pandemia de corona vírus.
O Recurso foi empregado para contratação de serviço de manutenção de
geradores, que foram empregados até o término previsto da operação e necessitam
manutenção após o seu uso.
Valor Total empenhado em 2020: R$ 6.960,00
Valor a ser executado em 2021: R$ 6.960,00
Controle da Execução orçamentária, posição em 29/03/2021
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https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito//asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11732210

AÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO DE
INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NIOAQUE

Unidade Beneficiada: 9º B E CNST
Código SIAFI: 160157
Objeto:
A OM prestou apoio às ações dos órgãos de saúde e de segurança pública, com
a finalidade de mitigar os impactos da pandemia de corona vírus.
O Recurso foi empregado para aquisição de peças e insumos, bem como
contratação de serviço de manutenção de equipamentos e viaturas especializadas de
engenharia, os quais foram empregados até o término previsto da operação e
necessitam manutenção após o seu uso.
Valor Total empenhado em 2020: R$ 2.174,11
Valor a ser executado em 2021: R$ R$ 2.174,11
Controle da Execução orçamentária, posição em 29/03/2021
Nota de Crédito
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https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito//asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11593715

Unidade Beneficiada: BA ADM BDA INF PQDT
Código SIAFI: 160296
Objeto:
As tropas da Bda Inf Pqdt foram empregadas em ações de apoio aos órgãos de
saúde e de segurança pública, com a finalidade de mitigar os impactos da pandemia de
corona vírus.
A 1ª Cia E Cmb Pqdt empregou seus meios de engenharia em apoio
diretamente às ações, enquanto o 2º B Log Pqdt realiza a manutenção de 2º Esc do
Material Eng das demais OM daquela GU.
O Recurso foi empregado para contratação d serviço de materiais de engenharia
diversos empregados pelas OM detentoras até o término previsto da operação e
necessitam manutenção pela própria Organizações Militares de Engenharia e pela
Organizações Militares de Logística.
Valor Total empenhado em 2020: R$ 1.942,80
Valor a ser executado em 2021: R$ 1.942,80
Controle da Execução orçamentária, posição em 29/03/2021
Nota de Crédito

empenhado
em 2020

Executado
em 2021
RP

160296000012020NE802565

1.942,80

1.942,80

1.942,80

Total

1.942,80

1.942,80

1.942,80

RP - PAGO

Saldo a
Pagar

Unidade Beneficiada: 3 B LOG
Código SIAFI: 160362
Objeto:
A OM realiza manutenção de 2º Esc do material de engenharia das diversas
tropas empregadas em apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública, com a
finalidade de mitigar os impactos da pandemia de corona vírus.
O Recurso foi empregado para aquisição de peças e insumos para manutenção de
materiais de engenharia diversos utilizado nas operações.
Os meios foram empregados pelas OM detentoras até o término previsto da operação
e necessitam manutenção por OM Log após o seu uso.
Valor Total empenhado em 2020: R$ 17.000,00
Valor a ser executado em 2021: R$ 17.000,00
Controle da Execução orçamentária, posição em 29/03/2021
Nota de Crédito
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Unidade Beneficiada: 8 B. LOG
Código SIAFI: 160389
Objeto:
A Organização Militar realiza o tratamento de água para as diversas tropas e em
apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública empregadas no enfrentamento à
pandemia de corona vírus.
O Recurso foi empregado para aquisição de peças e insumos para manutenção
e operação dos equipamentos de tratamento e suprimento de água.
Os meios foram empregados até o término previsto da operação e necessitam
manutenção por OM Log após o seu uso.
Valor Total empenhado em 2020: R$ 11.660,40
Valor a ser executado em 2021: R$ 11.660,40
Controle da Execução orçamentária, posição em 29/03/2021
Nota de Crédito
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Unidade Beneficiada: 9 B LOG
Código SIAFI: 160421
Objeto:
A OM realiza manutenção de 2º Esc do material de engenharia das diversas
tropas empregadas em apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública, com a
finalidade de mitigar os impactos da pandemia de corona vírus.
O Recurso foi empregado para aquisição de peças e insumos para manutenção
de materiais de engenharia diversos utilizado nas operações.
Os meios foram empregados pelas OM detentoras até o término previsto da
operação e necessitam manutenção por OM Log após o seu uso.
Valor Total empenhado em 2020: R$ 6.907,68
Valor a ser executado em 2021: R$ 6.907,68
Controle da Execução orçamentária, posição em 29/03/2021
Nota de Crédito
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Unidade Beneficiada: CMDO 16ª BDA INF SL
Código SIAFI: 160537
Objeto:
A OM realizou apoio de transporte e de manutenção logístico às ações das
tropas empregadas em assistência aos órgãos de saúde e de segurança pública, com a
finalidade de mitigar os impactos da pandemia de corona vírus.
O Recurso foi empregado para aquisição de peças e insumos, bem como
contratação de serviços, para manutenção das embarcações, motores de popa,
geradores e outros materiais de engenharia empregadas nas operações.
Valor Total empenhado em 2020: R$ 514.785,87
Valor a ser executado em 2021: R$ 514.785,87
Controle da Execução orçamentária, posição em 29/03/2021
Nota de Crédito
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https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito//asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11748244

BRIGADA REALIZA AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS
EM ALDEIAS INDÍGENAS
Publicado em:29 JUN 2020

Crédito: 3º Sgt Samuel

Tefé (AM) – A 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl), por meio do 17º Batalhão de
Infantaria de Selva (17º BIS) e da Equipe de Saúde do Posto Médico de Guarnição de Tefé, em
apoio ao Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes (DSEI MRSA),
realizou, no mês de junho, ações de enfrentamento ao novo coronavírus, nas aldeias de Porto Praia,
Miratu e Marajaí, localizadas no polo base Uarini e Marajaí, respectivamente.
A Ação Cívico Social (ACISO) teve como objetivo o atendimento médico e a busca ativa de casos
suspeitos da COVID-19.
Como resultados, foram prestados atendimentos a 5 famílias em Porto Praia, 19 no Miratú e 21 na
aldeia Marajaí, verificando a presença de sinais/sintomas e orientando sobre as medidas preventivas
da COVID-19.
Fonte: 16ª Bda Inf Sl

https://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito//asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11311349

BRIGADA DE SELVA PRESTA APOIO À
SECRETARIA DE SAÚDE DE TEFÉ.
Publicado em:13 ABR 2020

Tefé (AM) – Nos dias 2 e 5 de abril, o Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, por
meio do Posto Médico da Guarnição de Tefé, estendeu sua “Mão Amiga” em apoio à Secretaria
Municipal de Saúde – SEMSA.
Nesses dias, a equipe de militares composta de três oficiais médicos e dois enfermeiros, participou
da campanha preventiva da prefeitura contra a propagação da COVID-19 no Aeroporto de Tefé,
realizando a triagem dos passageiros que desembarcaram, para verificar existência de alguns dos
sintomas referentes à COVID-19

Fonte: 16ª Bda Inf Sl

HTTPS://WWW.EB.MIL.BR/WEB/NOTICIAS/NOTICIARIO-DO-EXERCITO//ASSET_PUBLISHER/MJAG93KCUNQI/CONTENT/ID/11636280

NO AMAZONAS, 16ª BRIGADA APOIA
COMUNIDADE INDÍGENA NA CALHA DO RIO
JUTAÍ
Publicado em:08 JUN 2020

Crédito: 3º Sgt Samuel

Tefé (AM) – A 16ª Brigada de Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl), Brigada das Missões, por
intermédio do 17º Batalhão de Infantaria de Selva (17º BIS) e do Posto Médico da Guarnição de
Tefé (PMGu), realiza Ações Cívico-Sociais (ACISO) em apoio às comunidades indígenas na
localidade de Jutaí/AM.
As ACISO ocorrem na área de responsabilidade do 17º BIS, em coordenação com o Ministério
Público Federal de Tabatinga, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a Coordenação
Regional da Fundação Nacional dos Indígenas (FUNAI) de Tabatinga e o Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) no Médio Solimões.
No contexto Operação COVID-19, a “Brigada das Missões” apoia, também, com ações de
conscientização, realização de testes rápidos e atendimentos médicos às comunidades indígenas.
Fonte: 16ª Bda Inf Sl

