
 

NAIS 40 BPM  
 
         O 40º BPM foi criado através da Resolução 3848 de 13 de março de 
2006, substituindo a 2ª Cia Ind. PM, sendo o responsável pelo policiamento dos 
municípios de Ribeirão das Neves e Esmeraldas, este o segundo maior 
município do Estado de Minas Gerais.  
Subordinado à 2ª Região de Polícia Militar, o 40º BPM está articulado em cinco 
Companhias operacionais.  
         A 201ª Companhia, denominada Tático Móvel, está localizada na sede do 
Batalhão em Ribeirão das Neves e tem como função prioritária o recobrimento 
de toda área do 40º BPM e a prevenção e repressão à crimes violentos.  
         A 202ª Companhia, localizada no centro de Ribeirão das Neves, é 
responsável pelo policiamento ostensivo na área central da cidade. Estão 
situados na área da 202ª Cia a sede do Poder Executivo Municipal, do poder 
Judiciário e do Ministério Público Municipal, a Câmara de Vereadores, a 10ª 
Delegacia Seccional, quatro estabelecimentos penitenciários e uma cadeia 
pública.  
         A 203ª Companhia, sediada no bairro Veneza, cuida da segurança de 
toda a região oeste de Ribeirão das Neves. É a subunidade responsável pelo 
gerenciamento e administração das ações e operações preventivas e 
repressivas de preservação da ordem pública de dezoito bairros, com uma 
população de aproximadamente 80 mil habitantes.  
         A 204ª Companhia está sediada no centro comercial de Justinópolis, 
onde se encontra a maior parte da população de Ribeirão das Neves, com 
cerca de 200 mil habitantes, sendo responsável por esta área.  
         A 205ª Companhia, sediada na entrada da cidade de Esmeraldas, tem 
como missão garantir a segurança da população da cidade estimada em 40 mil 
moradores. Por ser uma cidade com muitas áreas rurais, a Companhia dispõe 
de policiais treinados para trabalhar na Patrulha Rural, o qual oferece mais 
segurança aos cidadãos que residem longe do centro da cidade.  
         A SAS – Seção de Assistência à Saúde - do 40º BPM localiza-se na 
região central de Ribeirão das Neves, junto à sede da 201ª Companhia PM, 
situada à Praça 21 de Abril, nº. 35 bairro Esplanada. Possui, atualmente, três 
oficiais QOS, sendo um dentista clínico, um médico ginecologista e um 
psicólogo.  
         O NAIS funciona de segunda a sexta-feira das 7:00 às 18:00 horas 
(quarta-feira das 7:00 ás 13:00 horas) para atendimento ao público usuário do 
SiSau.  
         Todas as consultas clínicas e perícias devem ser previamente 
agendadas, pelos telefones (31) 3625-3858 ou (31) 8824-7032.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto1 – Fachada do NAIS  

 
 
Foto2 – Equipe do NAIS (da esquerda para a direita, Sd PM Rosilene, 1Sgt 
QPE Honorata, 2Ten Igor, 1Ten Alisson, Sd PM Renata) 
 

  
 
 
 
 
 



Fotos 3 e 4 – Consultório e sala de exame ginecológico  
 

 
 
Foto 5 – Consultório odontológico 
 

  
 
Foto 6 - Consultório de psicologia  


