INVENTÁRIO DOS EFEITOS APRESENTADOS EM SALA DE VISITAS.

1 – EFEITOS AUTORIZADOS UMA VEZ POR SEMANA (e não cada
vez em sala de visitas)
NOME/SOBRENOME :………………………………......… NÚMERO DE DETIDO :
….......................
CELA :………
ROUPAS AUTORIZADAS

NÚMERO
MAX

Bermudas. Calções. Calças curtas

2

Cuecas. Soutien
Meias .Collants
Camisa. Blusa. Camiseta. Camisas pólo
Calças. Jeans. Saia. Vestido.
Casaco de fato de treino
Camisola. Suéter
Camisola de lã
Pijama. Camisa de noite
Lenço ou pano de tecido
Toalha de banho (maxi 80*150 cm)

8

Djellaba

1

Toalinha de rosto, toalinha de crina, flor de duche
Roupão de banho (1 em cela) + cintura
Toalha (90*40 cm)
Livros em depósito legal, revistas (mesmo cantinível) , livro de aprendizagem, dicionário

1

CD.DVD, videojogos (em original)

3

8
5
3
1
2
1
1
1
1

Jogos de mesa incluido livro de desenho

1
1
5
1 por mês

Produtos de higiene corporal novos, sem álcool, sem recipiente de vidro, sem bomba aerossol, com
menção obrigatória 0% álcool : shampoo, gel de duche, deodorizante, protetor solar, creme hidratante,
gilete descartável, gilete elétrico, escova de dentes, pensos e tampões higiénicos, cortador de cabelo
com fio ou recarregável, escova de cabelo, pente
Agenda, bloco de papel para cartas, pacotes de envelopes, pacote de marcadores, pacote de lápis de

cor
Selos
Pequeno objeto sem metal ou desenho das crianças

3 produtos em
total,
capacidade
máxima de
250mL
2
5
2/criança

Todos documentos relativos à vida da família (boletim de notas, caderno de saúde , ...)
Material de saúde : óculos não fumados, aparelho dentário, ocular ou auditivo, (incluido fixodent,
pilhas para aparelhos auditivos…), escova de dentes eléctrica

2 – EFEITOS AUTORIZADOS UMA VEZ POR
DETENÇÃO
Bob, chapéu (1 em cela)

2

Óculos de sol (1 em cela)

1

Nombre
raisonnable
1

NÚMER
O
LIVROS

Tapete de rezar sem bússola

1 por detidos com autorização

Luvas de lã (1 em cela)

1

1
Gorro (1 em cela)
1
Cachecol 1 em cela
Blusão, Casaco, Jaqueta ligeira légère(1 em
1
cela)
Sapatos sem metal
1 par todos os 2 meses
São proibidos : roupas com capuz, roupas de couro. Todas as roupas que parecem à um
uniforme (roupas azuis, roupas de camuflagem).
São submitidos à autorização: fatos (1 na revista), gravatas (1 na revista), relógios, certas
consolas de jogos, produtos de maquilhagem, material medical pesado. (Atualização do
21/06/2021)

Nome e sobrenome do requerente

N° agente

Nome e sobrenome
do detido

Data :

Data :

Data :

Assinatura :

Assinatura :

Assinatura :

