
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE SAÚDE 

1ª Gerência Regional de Saúde

1ª RPM

1º BPM O NAIS possui 02 caixas d’água específicas para o NAIS; capacidade de 1000lt cada; forma redonda, cor azul, material, fibra; acesso 
para limpeza: sobre a laje, debaixo do telhado, (difícil acesso); dimensões, 80 cm altura e 120 de diâmetro. Para a limpeza dos vidros, 
é necessário somente a escada. 

13º BPM O NAIS possui duas caixas com capacidade de dois mil litros cada uma, com as seguintes dimensões, 90 (altura) X 1.90 de largura;  
Cilíndrica; Material, Fibra. A caixas d’água têm fácil acesso para limpeza, mas é necessária escada de mais ou menos, 5 metros. Para 
a limpeza dos vidros, há necessidade de escada de mais ou menos, cinco degraus.

16º BPM O NAIS possui caixa d'água que atende o consultório odontológico e o banheiro. Dimensões: 90X100cm, cilíndrica; de amianto; Fácil  
acesso, mas depende de escada.  Para a limpeza dos vidros, há necessidade de escada.

22º BPM A caixa d'água que abastece o NAIS do 22 BPM não é exclusiva; é retangular e de cimento. Mede 4m x 4,5m com 2m de profundidade. 
O acesso à caixa d'água é feito por escada. Assim como para a limpeza dos vidros do NAIS basta uma escada. O almoxarifado 
possui este equipamento.

34º BPM O  NAIS  não  possui  caixa  d´agua  específica,  porém  a  do  Batalhão já  recebe  manutenção  periódica,  portanto  NÃO  SERÁ 
NECESSÁRIO.  Para a limpeza dos vidros uma escada de cinco degraus é suficiente.

APM O NAIS não possui caixa d´agua específica, porém a do Batalhão já recebe manutenção periódica, portanto NÃO SERÁ 
NECESSÁRIO. Em relação aos vidros somente uma escada grande é suficiente. 

BPGD CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: possui caixa especifica medindo 1,20 x 0,90 x 0,50, forma retangular de amianto, com fácil 
acesso; 
CONSULTÓRIO MÉDICO: as caixas são compartilhadas com o alojamento de sargento. Duas caixas medindo 1,60 x 1,10 x 0,60, forma 
retangular de amianto. Acesso mais difícil, sendo necessário uso de escada (sob telhado). A limpeza do vidro pode ser feita com auxilio 
de escada 5 degraus. 

DAL O NAIS possui 02 Caixas 3,50M A x 1,50M L; retangular; de concreto armado; acesso lateral através de escada fixa. Para a limpeza 
dos vidros, há necessidade de equipamentos, tais como: escada e cabo extensor.

ROTAM O Batalhão já possui um plano anual para limpeza, de acordo com o planejamento da P4, então  NÃO SERÁ NECESSÁRIO.  Para 
limpeza dos vidros, escada de 05 degraus.



2ª RPM

18º BPM O NAIS do 18º BPM utiliza a caixa d’água da Unidade, ou seja, a caixa distribui a água para o batalhão, inclusive para o NAIS, então 
não há caixa d’água específica para o NAIS;  possui capacidade de armazenamento para mais de  55.000 litros de água;  forma 
geométrica da caixa é cilíndrica; material de fabricação é concreto impermeabilizado; tem fácil acesso. Para a limpeza dos vidros o 
equipamento necessário é escada.

33º BPM O NAIS do 33º BPM está localizado num prédio que possui 04 caixas d’água e há outras repartições no prédio, não sendo possível 
especificar a caixa do NAIS, pois o imóvel é cedido pela Justiça do Trabalho de Betim e não possui projeto hidráulico. 
São 04 caixas d’água, não sendo possível especificar dimensões. São de 1000 litros cada, de amianto, formato cilíndrico, acesso 
mediano, que necessita de escada. Para limpeza dos vidros, escada de 10 degraus.

40º BPM O NAIS 40º BPM possui caixa d'agua específica instalada no próprio NAIS. Capacidade: 500 Litros, material de amianto no formato 
redonda. Encontra-se instalada a 3,0 metros de altura, sobre a laje e abaixo do telhado e necessita de escada para ter acesso, sendo 
considerada de difícil acesso para limpeza. Para a limpeza dos vidros é necessária escada de 05 degraus. 

48º BPM O NAIS não possui caixa d'água específica, utiliza-se a caixa do Batalhão.  Capacidade: 27.000 litros (almoxarifado não dispõe das 
dimensões exatas); forma cilíndrica; material náutico (aço); possui fácil acesso. Para a limpeza dos vidros,  não há necessidade de 
equipamento.

3ª RPM

1ª Cia PM Ind O NAIS não  possui  caixa  d´agua específica,  porém a do  Batalhão já  recebe manutenção periódica,  portanto NÃO SERÁ 
NECESSÁRIO.  Para a limpeza dos vidros, não necessita equipamento.

15ª Cia PM 
Ind

O NAIS possui caixa exclusiva de capacidade 1000 Litros é de fibra e redonda, não é de fácil acesso, necessitando de escada bem 
como para efetuar a limpeza dos vidros.

35º BPM O NAIS possui 01 caixa d’água. Dimensões (Altura x Largura) da caixa: Capacidade: 310 litros; Altura: 60 cm; Largura: 90 cm. 
Cilíndrica. Material Fibra. Possui fácil acesso. Para a limpeza dos vidros, há necessidade de Escada. (Edificação no térreo)

36º BPM O NAIS possui 02 (duas) caixas d’água. Dimensões: Altura 70 cm, diâmetro 4.80x5.10 de circunferência; forma Cilíndrica; material, 
fibra; É necessário o uso de escada para acesso.  Para limpeza dos vidros são necessários andaimes, pois o prédio do NAIS é de 
dois andares.

52º BPM Existem 03 (três) caixas d'água com capacidade de 500 (quinhentos) litros cada, comunicadas entre si, sendo que o abastecimento 
e a utilização entre as mesmas é compartilhado.  O abastecimento das caixas é direto da rede pública, não havendo um reservatório 
na Unidade. Cada caixa d'água de 500 litros possui as seguintes dimensões: 1,10 m de comprimento; 0,950 m de largura; 0,625m 
de altura; Retangular; material de fabricação – amianto e não possuem acesso fácil para limpeza. Para limpeza dos vidros e das 
caixas d'água, escada de 2 metros.
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