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As Visitações de Adultos aos presos desta Unidade Penal deverão seguir 
os seguintes protocolos: 

 Cada preso terá direito a receber 02 (dois) visitantes, devidamente 

cadastrados, aos 
domingos; 

 A visita será realizada no solário do pavilhão; 
 As visitas ocorrerão aos domingos, das 09h às 15h30min, sendo que a 

entrada do visitante 
deverá ocorrer até às 14h30min, e o encerramento da visita aos presos às 

15h30min; 
 Nos dias destinados às visitas, será permitida a entrada de alimento 

especificamente para o visitante em embalagem plástica transparente de 
até 02 (dois) quilos; 

 A entrada de pertences permanecerá de segunda à sexta-feira, em horário 

já preestabelecido; 
 A entrada de visitantes (no tocante ao cadastro e revista) deverá seguir 

os mesmos 
padrões já adotados previamente; 

 É facultativo o uso de máscara por ambas as partes: visitantes e presos; 

As Visitações para Menores aos presos desta Unidade Penal deverão 
seguir os seguintes protocolos: 

 Cada preso terá direito a receber a Visitação de Menores desde que estes 
estejam devidamente cadastrados no cartão de visitante de seu 

responsável; 
 A Visitação de Menores será realizada no solário do pavilhão; 

 Será liberado apenas o preso que for receber a Visitação de Menores; 
 A Visitação de Menores ocorrerá no 2º Sábado de cada mês, das 09h às 

11h, sendo que a entrada do visitante deverá ocorrer até às 10h, e o 
encerramento da visita aos presos às 11h; 

 Nos dias destinados Visitação de Menores, será permitida apenas 
a entrada de produtos estritamente necessários à segurança 

alimentar e à saúde do menor; 
 A entrada de visitantes (no tocante ao cadastro e revista) deverá seguir 

os mesmos padrões já adotados previamente; 
 É facultativo o uso de máscara por ambas as partes: visitantes e presos; 

A Visitação de Menores, com os protocolos acima, terá início a partir do dia 
13/08/2022 (sábado). 

Todos os demais casos omissos serão avaliados pela Chefia e/ou Direção.  

 


