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PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 013/2022 

 

Estabelece o retorno integral das atividades presenciais da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, a parti de 04 de abril 

de 2022, observadas as medidas de prevenção ao contágio 

pelo Coronavírus (COVID19). 

 

 

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 autonomia funcional e administrativa da Defensoria 

Pública do Estado, a teor do art. 134, § 2º, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a essencialidade do serviço público de acesso à 

justiça prestado pela Defensoria Pública, sobretudo diante do aumento dos grupos 

vulneráveis e agravamento de diversas situações de vulnerabilidade decorrentes da pandemia 

e seus impactos; 

 

CONSIDERANDO que o avanço da vacinação tem se revelado de fundamental 

importância na proteção contra a infecção e redução das hospitalizações e mortes no país e 

no mundo, contendo a disseminação da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO os dados divulgados pelo Governo do Estado do Piauí 

(http://coronavirus.pi.gov.br/), que apontam redução acentuada 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 obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no 

Estado do Piauí, conforme o Decreto nº 20.525, de 01 de fevereiro de 2022, do Governador 

do Estado; 

 

RESOLVEM: 

 

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

retornarão integralmente a partir do dia 04 de abril de 2022. 

Art. 2º Fica mantida a necessidade de observância dos protocolos de segurança 

sanitária para prevenção à disseminação da COVID-19, conforme disciplinado nas Portarias 

Conjuntas GDPG/CG nº 010/2020 e 011/2021, especialmente o uso constante de máscaras 

de proteção facial nas dependências desta Defensoria Pública;  

http://coronavirus.pi.gov.br/
https://www.tjdft.jus.br/institucional/relacoes-institucionais/arquivos/decreto-no-40-648-de-23-de-abril-de-2020.pdf
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Art. 3º Fica mantida a necessidade de observância das disposições da Portaria 

Conjunta GDPG/CG nº 012/2022, que estabelece a obrigatoriedade da comprovação da 

vacinação contra COVID-19 para ingresso e permanência nas dependências da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí. 

Art. 4º A partir de 4 de abril de 2022, o registro de ponto dos servidores e 

colaboradores terceirizados deverá ser realizado conforme disposto na Portaria GPDG nº 

35/2016, com alterações promovidas pela Portaria GPDG nº 536/2018. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-PI, 22 de março 

de 2022. 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

 

 

 

Francisco de Jesus Barbosa 

Corregedor Geral da Defensoria Pública 
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