
NAIS 13 BPM BELO HORIZONTE 1ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE 

AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES Nº 2300 CEP 31720300 Tel. 31 21231443 

  

              O Décimo Terceiro Batalhão, criado pela Lei Estadual nº 3635 de 1º de 

Dez de 1965 cuja origem remonta no ano de 1969, precisamente na data de 29 

de julho. Sua instalação, primeiramente, se deu na Rua Aymorés, esquina com 

Rua Rio Grande do Norte, Bairro Funcionários, sua responsabilidade territorial 

correspondia a toda região norte de Belo Horizonte e outras cidades da Região 

Metropolitana. 

            Atendendo a necessidade de se colocar mais próximo à comunidade a 

que servia, o já denominado Batalhão Tiradentes, teve sua transferência no dia 

09 de março de 1979, as suas instalações para a Av. Dr. Cristiano 

Guimarães, nº 2.300, bairro Planalto. 

A partir de 18 de Agosto de 1982, o Batalhão ganhou nova articulação, ficando 

responsável, exclusivamente, pelo Policiamento da região norte da capital. 

 Desde a sua instalação, o 13º BPM, tem sido um referencial na 

prestação de serviços genuinamente comunitários na Região Norte, buscando 

sempre trabalhar em perfeita harmonia com os anseios da população. 

 Instalado onde a carência e o contraste social são evidentes, desde o 

princípio, a cooperação, a parceria e a agilidade em suas ações são fatores 

que contribuem para o sucesso da Unidade.  

O “Batalhão 13 de Ouro” teve 29 comandantes ao longo de sua história, sendo, 

Tenente Coronel Osvaldo Martins, primeiro Comandante e o Tenente Coronel 

Mauro Lúcio de Moura Alves, o atual comandante.  

             A Equipe Multi disciplinar lotada no NAIS/13º BPM desenvolve os 

Programas previstos pela Diretoria de Saúde, além das Campanhas como as 

de Vacinação, participamos de Instruções, Palestras e Comissões diversas. 

Instalado na esquina da Av. Dr. Cristiano Guimarães, nº 2.300, e Av. Portugal, 

no bairro Planalto, possui amplo estacionamento, recepção organizada, celotex 

atualizado, banheiros e fraldário, auditório para Palestras, horário de 

expediente de 07:00 às 19:00h, agora conta com Ambulância, tipo A. 

Segue relação de telefones úteis: Recepção 2123 – 1440, Marcação de 

Consultas 2123 -1443, Farmácia/Vacina 2123 - 1465. 

NAIS/13º BPM, VIVER COM SAÚDE! 


