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PORTARIA GDPG N° 101/2021 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de 

suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005, 

 CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou nesta 

data projeto de lei proposto pelo Exmo. Governador do Estado do Piauí, antecipando o 

feriado do “Dia do Piauí”, comemorado em 19 de outubro, para o dia 18 de março de 

2021, como medida voltada ao enfrentamento da COVID-19; 

CONSIDERANDO que é fato notório que o Governo do Estado do Piauí 

decretará ponto facultativo no dia 19 de março de 2021 em todos os órgãos e entidades 

vinculados ao Poder Executivo estadual, como estratégia para reforçar o isolamento 

social, visando combater o avanço da Covid-19 no Estado, conforme notícia veiculada 

no portal oficial do Governo do Estado do Piauí 

(https://www.pi.gov.br/noticias/governo-vai-antecipar-feriado-do-dia-do-piaui-para-

quinta-18-e-decretar-ponto-facultativo-na-sexta-19/); 

CONSIDERANDO que os dados divulgados pelo Governo do Estado do 

Piauí (http://coronavirus.pi.gov.br/) evidenciaram aumento substancial de novos casos 

confirmados de COVID-19, de óbitos, de ocupação de leitos clínicos e de UTI’s, 

públicos e particulares, na capital e interior do Estado; 

CONSIDERANDO a necessidade de prevenção à infecção e à propagação 

do novo Coronavírus, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do 

vírus e preservar a saúde de agentes públicos e usuários da Defensoria Pública, 

visando evitar contaminações de grande escala que possam sobrecarregar ainda mais o 

sistema público de saúde; 

 

RESOLVE  

Art. 1º. DECRETAR ponto facultativo no dia 19 de março de 2021, com o 

objetivo de fortalecer as ações de enfrentamento à COVID-19, ressalvada a 

observância dos prazos processuais com vencimento nessa data, a realização de atos 

processuais já designados, bem como as disposições relativas ao Plantão Defensorial, 

previstas na Resolução CSDPE nº 108/2018. 

Art. 2º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-PI, 17 de março 

de 2020. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 
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