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PORTARIA GDPG N° 106/2021 

 

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 Lei Estadual nº 7.491, de 25 de março de 2021, 

antecipou excepcionalmente os feriados de 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) para 26 

de março, e o feriado de 3 de junho (dia de Corpus Christi) para o dia 30 de março, todos do 

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

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.546, de 25 de março de 2021, que 

decretou ponto facultativo no âmbito do Estado do Piauí nos dias 29 de março e 1º de abril de 

2021, em todos os órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo estadual, como 

estratégia para reforçar o isolamento social, visando combater o avanço do novo coronavírus 

(COVID – 19) no Estado; 

CONSIDERANDO que o Ato Normativo DPE nº 08/2020 estabelece ponto 

facultativo no âmbito desta Defensoria Pública o dia 1º de abril de 2021; 

 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 ainda a imperiosa necessidade de continuar os esforços para 

assegurar o cumprimento e a eficácia das medidas sanitárias em vigor e aumentar os índices 

de isolamento social, como forma de reduzir a progressiva propagação do novo coronavírus 

(COVID – 19); 

  

RESOLVE  

 

Art. 1º ESTABELECER pontos facultativos nos dias 29 de março e 1º de abril 

de 2021, com o objetivo de fortalecer as ações de enfrentamento à COVID-19, ressalvadas a 

observância dos prazos processuais com vencimento nessas datas, a realização de atos 

processuais já designados, bem como a realização das Sessões do Conselho Superior desta 

Defensoria, observadas ainda 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, 25 de março 

de 2021. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

http://coronavirus.pi.gov.br/
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