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PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 011/2021 
 

Estabelece no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 
Piauí medidas para o retorno gradual dos serviços 
presenciais, observadas as medidas de prevenção ao 
contágio pelo novo Coronavírus (COVID19), a parti de 12 
de julho de 2021. 

 
 
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das 

suas atribuições legais, que lhe confere o  art. 13, inciso XII da Lei Complementar Estadual 
nº 059, de 30 de novembro de 2005 e art. 8º, inciso XIII, art. 97-A, incisos II, III e VI, todos 
da Lei Complementar Federal de nº 80/1994, e o CORREGEDOR-GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, 
insertas no art. 105, inciso IX, da Lei Complementar Federal nº 80/94, 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 
estado de pandemia em relação ao Novo Coronavírus (COVID 19), declarado no dia 11 de 

março de 2020; 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preventivas no âmbito 

da Defensoria Pública do Piauí, seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria 
Estadual de Saúde; 

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); 

CONSIDERANDO os dados divulgados pelo Governo do Estado do Piauí 
(http://coronavirus.pi.gov.br/) sobre 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 o Decreto nº 19.769/2021, de 13 de junho de 2021, do 
Exmo. Governador do Estado do Piauí, que prevê medidas sanitárias excepcionais a serem 
em todo o Estado do Piauí, voltadas para o enfrentamento da COVID-19, que prevê em seu 
art. 2º, inciso VI, que “os órgãos da Administração Pública funcionarão, preferencialmente, 

por modelo de teletrabalho, mantendo contingente (máximo) de 50% (cinquenta por cento) 

de servidores em atividade presencial, com exceção dos serviços de saúde, de segurança 

pública e daqueles considerados essenciais.” 
 

CONSIDERANDO que a Portaria 1.425/2021 - PJPI/TJPI/SECPRE, de 10 de 
junho de 2021, que prevê em seu art. 1º que, a partir do dia 01 de julho de 2021, as 
atividades do Poder Judiciário do Estado do Piauí serão prestadas mediante o trabalho 
presencial de 50% (cinquenta por cento) do quadro da respectiva unidade judiciária ou 
administrativa, inclusive os integrantes de grupo de risco que já tenham sido vacinados com 
a segunda dose. 

http://coronavirus.pi.gov.br/
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CONSIDERANDO o avanço da campanha de vacinação no Estado do Piauí das 
pessoas idosas, com comorbidades, entre outras categorias, já vacinadas com a segunda 
dose, que podem ensejar o retorno em segurança ao trabalho presencial; 

 
RESOLVEM: 
 
Art. 1º As atividades presenciais da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

retornarão de forma gradual a partir do dia 12 de julho de 2021, inicialmente com 50% 
(cinquenta por cento) do efetivo de cada Defensoria Pública ou órgão administrativo, 
podendo ser estabelecido rodízio entre Defensores Públicos, servidores, terceirizados e 
estagiários. 

 
§1º O percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) da lotação total de 

cada Defensoria Pública ou órgão administrativo deverá ser calculado mediante o somatório 
do número de Defensores Públicos, servidores, terceirizados e estagiários que atuam em 
cada Defensoria Pública ou órgão administrativo, inclusive os integrantes de grupo de risco 
ou aqueles que residam com pessoas desse grupo, quando cessado o motivo que 
fundamentou a inclusão dessas pessoas no regime de especial trabalho remoto.  

 
§ 2º Os Defensores Públicos, servidores, terceirizados e estagiários que já 

estiverem plenamente vacinados estarão aptos ao retorno do trabalho presencial 21(vinte e 
um) dias após a aplicação da segunda dose da vacina. 

 
§  3º Os Defensores Públicos, servidores, empregados terceirizados e estagiários 

que se encontrem em regime especial de trabalho remoto devem solicitar ao Defensor 
Público Geral, via Sistema SEI (unidade CGAB) ou e-mail do Setor de Protocolo da 
Instituição (e-mail: “protocolo@defensoria.pi.def.br”), a permanência nesse regime especial 
de trabalho, caso persista o motivo, até o dia 05 de julho de 2021, juntando ao pedido os 
documentos que entenderem necessários, nos termos do § 2º de art. 3º da PORTARIA 
CONJUNTA GDPG/CG Nº 010/2020.   

 
§ 4º As escalas de serviço presencial serão elaboradas na forma de rodízio pelo 

Coordenador de Núcleo Especializado, Gerente Regional, Defensor Público com atuação nas 
respectivas Defensorias Públicas ou pelo chefe do setor da área administrativa, devendo ser 
apresentadas via Sistema SEI à respectiva Diretoria até o dia 05 de julho de 2021, 
juntamente com o plano de trabalho remoto de pessoal de cada órgão defensorial, para 
homologação.  

 
§ 5º O retorno ao trabalho presencial a que se refere o caput será reavaliado a 

cada 30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo, a critério do Defensor Público Geral, com 
possibilidade de prorrogação ou retorno às medidas restritivas anteriormente adotadas, em 
atenção às recomendações de saúde pública no combate à pandemia do novo Coronavírus. 

 
§ 6º Constatada a existência de situações que inviabilizem o restabelecimento 

das atividades presenciais em alguma Defensoria Pública ou órgão administrativo, face às 
exigências de cumprimento das condições sanitárias e de atendimento à saúde pública 
estabelecidas pelo Município, deverá o Diretor respectivo compilar todas as informações das 
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Defensorias a ele vinculadas, encaminhando relatório ao Defensor Público Geral para a 
adoção das providências pertinentes. 

 
§ 7º Aqueles que não forem escalados para o rodízio em trabalho presencial, 

deverão permanecer exercendo suas funções em regime de regime especial de trabalho 
remoto, na forma do art. 4º e §§ da PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 010/2020. 

 
Art. 2º. O horário de expediente presencial e remoto será das 8h às 14h. 
 
Art. 3º Permanecem em vigor as demais disposições previstas na PORTARIA 

CONJUNTA GDPG/CG Nº 010/2020. 
 

Art. 4º Ficam prorrogados os efeitos da PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 
010/2021 até o dia 11 de julho de 2021. 

  
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-PI, 24 de junho 

de 2021. 
 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

 

 

 

Francisco de Jesus Barbosa 

Corregedor Geral da Defensoria Pública 

 

FRANCISCO DE 

JESUS BARBOSA
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