
Informativo
do Visitante

Endereço: 
Rua Antônio Raposo, Nº. 405, Outeiro da Cruz, 
CEP-65045-215, São Luís/MA.

E-mail: assistência.familias@seap.ma.gov.br
Telefone: (98) 9 9204-5458

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Ouvidoria:
(98) 99181-7012

A Supervisão de Assistência
às Famílias (SAF) foi instituída 
pela Lei nº. 10.462, de 31 de
maio  de 2016, com a missão
de preservar e estreitar  as
relações da pessoa presa com 
a sociedade, no âmbito social, psicológico e jurídico, 
orientando-as e encaminhando-as para os serviços que 
atendam as suas demandas, de forma humanizada, 
favorecendo o protagonismo social, desenvolvendo e 
aprimorando o senso de comunhão social na esfera das 
Unidades Prisionais.

 
Proibições

X 1. Suco caseiro ou refrigerante de composição 
densa, congelado ou de difícil fiscalização do ter, 

bem como de cor escura;

X 2. Alimentos com ossos, cartilagens ou com-
posto de partes demasiadamente rígidas;

X 3. Alimentação para outro preso diverso do 
visitado cadastrado.

Na visita social e de criança: 

• 01 (um) litro suco industrializado ou refrigerante e 
01 (um) litro de água em embalagem transparente, 
lacrada e sem rótulo;

• alimentação pronta, limitada quantidade máxima 
de 3 (três) quilos por preso, considerando o peso 
do vasilhame, que representará almoço e/ou 
lanche, a qual deverá ser acondicionada em até 02 
(dois) recipientes plásticos transparentes e de fácil 
fiscalização, no caso do almoço, e o lanche em 
saco plástico transparente, dentro dos mesmos 
limites de peso acima indicados;

• autorizado o ingresso na área de visitação social 
de, no máximo, 02 (dois) recipientes plásticos 
transparentes de até 250 (duzentos e cinquenta) 
mililitros cada (mamadeiras ou garrafinhas), por 
criança, contendo água, suco, leite ou derivados 
líquidos e biscoitos para lanches;

• na visita íntima: será permitido o alimento pronto 
trazido pela visita, limitado até 01 (um) litro de refri-
gerante ou suco industrializado e lanche acondi-
cionado em saco plástico transparente com até 
500g.

Que tipo e quantidade de alimentos
que podem ser levados no dia da visita?

Visita de Crianças
e Adolescentes

Visita Íntima

Visita Social

Bloco/Cela

Unidade

Outras Informações

Quais os dias de visita?

As Unidades Prisionais não estão autorizadas   
a  receber itens ou alimentação destinados       
ao preso através de terceiros que não se       
constituem como visitantes cadastrados. 

Os alimentos prontos deverão ser consumidos 
durante a realização da visita e não poderão ser 

levados para a cela ou nela permanecer.

Será permitido o ingresso de talheres e pratos
descartáveis limitado a um kit contendo até 03

(três) colheres, 03 (três) pratos e 03 (três) copos,
por semana, para uso no período da visita.



Que itens a pessoa presa pode ter
em cela e que depende de prévia
autorização do diretor?
Os seguintes itens são autorizados à pessoa presa 
ter em cela, desde que este tenha bom comporta-
mento e seja autorizado o acesso previamente pelo 
Diretor:

Quais são os tipos de visita?
A visita à pessoa presa, de ambos os sexos,               
realiza-se sob as seguintes modalidades: Visita 
Assistida, Visita Social, Visita de Crianças e 
Adolescentes e Visita Íntima.

Quais os requisitos de cadastro?
Ser parente próximo, conforme os seguintes 
vínculos familiares:

1.  cônjuge ou companheiro(a);
2.  ascendentes até o 2º grau: pai (padrasto) e                                                                                                      
mãe (madrasta), avôs e avós;
3.  descendentes até o 2º grau: �lho(s), �lha(s) 
e enteado(a) e netos(as), irmão(s).

Além de apresentar a seguinte documentação:

1.  documento o�cial com foto (atual) e CPF;
2.  certidão de casamento, declaração particu-
lar pública declaratória de união estável, con-
forme modelo fornecido pela SAF; 
3.  comprovante de residência;
4. certidão de antecedentes criminais da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública;
5.  folha corrida criminal da justiça estadual;

A Visita Íntima e a de Crianças e Adolescentes 
exige documentação específica.

No dia da visita, que roupa vestir?
Exige-se roupas abaixo da linha do joelho, cobrin-
do os ombros e os seios, sem transparência, decote, 
estampas, detalhes em metal, peças removíveis, 
plásticos resistentes, laços e �tas, não podendo 
haver sobreposição de roupas.

Para mulheres: 
• camisetas ou blusas com mangas e sem decotes;
• calças de malhas �nas sem cordões e sem massa 
metálica, saias ou vestidos com manga de tecido 
único
• prendedor de cabelos em tecido e sandálias de 
borracha com solado único;

Para homens: 
• camisetas com mangas, sem bolso e sem botões;
• calças de malhas �nas sem cordões e sem massa 
metálica;
• sandálias de borracha com solado único;

        01 (um) ventilador de até 30cm;
        01 (um) aparelho televisor por cela, de
no máximo 32”;
        01 (um) rádio por cela com potência de 
até 10 W RMS;
      01 (uma) antena de TV por cela e cabo 
para antena tipo fita, em tamanho                
autorizado pela Unidade Prisional

Que itens o preso(a) pode ter
em cela?

3 (três) cuecas sem forro
H O M E N S

A L I M E N TO S  ( l i m i t e  s e m a n a l  d o  i n t e r n o )

2 (duas) toalhas de banho
2 (dois) lençóis
1 (um) tênis de futebol estilo futsal na cor 
branca (obrigatoriamente com elástico adap-
tado no lugar do cadarço), devendo este 
último item ser destinado exclusivamente para 
a prática esportiva

PARA AMBOS

5 (cinco) calcinhas
3 (três) tops discretos de algodão ou similar

M U L H E R E S

IMPORTANTE!
Nenhum dos itens deverão conter massa metálica e 

não poderão ser das cores branca, preta, verde, 
laranja, rosa (no caso de Unidade Feminina) ou com 

estampas tipo camuflagem.

Estes itens somente poderão ser entregues à 
Unidade Prisional na primeira visita de cada mês.

Que alimentos a pessoa presa
 pode ter em cela?

LEITE EM PÓ - até 250g;
BISCOITO (exceto recheado) - até 500g;
FRUTAS: BANANA E/OU MAÇÃ - limitado a quantidade 
de até 10 (dez) unidades.

A L I M E N TO S  ( l i m i t e  s e m a n a l  d o  i n t e r n o )

Onde realizo o cadastro? 
Em se tratando de pessoa presa em uma das 
Unidades Prisionais da capital, o visitante deverá 
realizar o cadastro previamente na Supervisão de 
Assistências às Famílias (SAF), e em se tratando de 
Unidade Prisional situada no interior do Estado, 
deverá procurar a própria Unidade Prisional.

Estes alimentos deverão ser acondicionados pelo 
visitante em saco plástico transparente de fácil 

fiscalização. A transferência dos itens para sacos 
plásticos deverá ser feita durante a inspeção.


