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LISTA DE MATERIAL PERMITIDO REGIME FECHADO/2021 (CONDENADOS 

E PROVISÓRIOS)   

ENTREGA DE MATERIAIS  QUINZENALMENTE UPR-ANÁPOLIS                            

UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DE ANÁPOLIS 
AV. RAIMUNDO CARLOS COSTA E SILVA, QD 12, BAIRRO JARDIM DAS AMÉRICAS- III ETAPA, ANÁPOLIS/GO. 

CEP: 75.071-130 
E-MAIL: CIS.ANAPOLIS@GMAIL.COM 

TELEFONE: (62) 3328-2497 E (62) 3328-2498 

CONDIMENTOS ALIMENTÍCIOS (a cada 15 dias) QUANTIDADES 

Bolachas de SAL OU de DOCE - Exceto recheada (saquinhos 

transparentes) 

Até 1 kg de cada 

Biscoito de Polvilho (em saquinhos transparentes) Exceto temperados Até 500 g 

Pão de forma devidamente fatiado (em saquinhos transparentes - NÃO 

é permitido pão caseiro) 

2 pacotes – máximo 1 kg 

Presunto ou salame ou apresuntado fatiados (em saquinhos 

transparentes) 

Até 250 g  

Frutas descascadas, picadas e sem sementes: mamão, melão e melancia 

(em saquinhos transparentes)  

Até 500 g cada 

Muçarela industrializada e fatiada (embalagem transparente) Até 250 g 

Suco em pó (em saquinhos transparentes não podendo ser de 

coloração vermelha, de limão ou de abacaxi) 

10 un de 40 g  

Em caso de doença ou dietas especiais, a alimentação diferenciada será permitida mediante 

prescrição médica com autorização do poder judiciário e análise da possibilidade pelo Diretor da 

Unidade. 

HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS QUANTIDADES 

Gel dental líquido (sendo GEL exceto coloração vermelho e branco 

embalagem de 100g) 

02 un 

Desodorante Rolon (do corpo transparente) 01 un 

Detergentes - (em saco transparente) Até 1 litro 

Sabão em pó - (saquinho transparente) Até 500 g 

Desinfetante (embalagem pet transparente – garrafa de refrigerante não 

podendo ser a original) 

Até 1 litro 

Sabonete líquido (saquinho transparente) Até 1 litro 

Esponja de Banho industrializada (de até 15 cm) 01 un 

Shampoo (saquinhos transparentes)  Até 300 ml 

Condicionador (saquinho transparente)  Até 400 ml 

Escova dental – (Em modelo de copinho protetor desmontável) 01 un 

Cotonete (em saquinho transparente) 15 un (1 para cada dia) 

Barbeador de material plástico e com no máximo duas lâminas – Sua 

reposição é condicionada a devolução do anteriormente recebido 

exceto Unidades do Complexo, Trindade e Anápolis, por enquanto. 

01 un  

Lençol de solteiro na cor AMARELO sem nenhuma estampa ou 

detalhe de elástico (entrada condicionada a saída do item em desuso) 

01 un  

Cobertor - não pode ser edredom ou dupla face (cor AMARELO sem 

nenhuma estampa) (entrada condicionada a saída do item em desuso) 

01 un  
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VICTOR SANTIAGO DE O. P. ROSA 
Policial Penal 

Diretor da Unidade Prisional Regional de Anápolis 
 

 

Toalha na cor AMARELO sem nenhuma estampa ou detalhe (entrada 

condicionada a saída do item em desuso) 

01 un  

Camiseta na cor AMARELO de malha ou algodão (entrada 

condicionada a saída do item em desuso) 

Até 03 un  

Bermudas, na cor AMARELO em malha ou algodão, sem detalhes e 

sem bolsos com entrada condicionada a saída do item em desuso  

Até 02 un  

Calça na cor amarela em malha ou algodão, sem detalhes e sem bolsos 

com entrada condicionada a saída do item em desuso.  

 01 un  

Blusa de manga longa em malha na cor AMARELO (entrada 

condicionada a saída do item em desuso) 

01 un  

Cuecas – totalmente AMARELO sem nenhuma estampa ou detalhe  04 un  

Chinelo modelo “havaianas” apenas, na cor BRANCA sem nenhum 

detalhe condicionada a saída do item em desuso  

01 un 

 

Colchão fino até 12cm (sem forro, entrada condicionada a 

saída do item em desuso) 

01 un  

Colher de plástico estilo “escolar” (entrada condicionada a 

saída do item em desuso) 

01 un 

Copo de plástico estilo “escolar” (entrada condicionada a 

saída do item em desuso) 

01 un 


