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PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 016/2022 

 

Determina o uso de máscaras de proteção facial nas dependências 

da Defensoria Pública do Estado, como medida excepcional 

voltada para o enfrentamento da COVID-19. 

 

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, e 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa da Defensoria Pública do Estado, a teor 

do art. 134, § 2º, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o Boletim nº 26, de 25 de novembro de 2022, do Comitê 

Científico Nordeste quanto ao “Alerta que a Pandemia não terminou, recomenda renovação de 

medidas restritivas contra a Covid-19 e campanhas para vacinação”, que conclui pelo alto risco 

pandêmico epidêmico em todos os Estados da região Nordeste. 

CONSIDERANDO as recomendações do COE/PI em reunião do dia 23 de 

novembro de 2022; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 21.644, de 28 de novembro de 2022, da Governadora 

do Estado do Piauí, que torna obrigatória em todo o Estado do Piauí o uso de 

máscaras em espaços fechados, públicos ou privados; 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º Determinar o uso de máscaras de proteção facial nas dependências da 

Defensoria Pública do Estado, como medida excepcional voltada para o enfrentamento da COVID-

19. 

Art. 2º 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, 29 de novembro de 

2022. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

 

 

Francisco de Jesus Barbosa 

Corregedor Geral da Defensoria Pública 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/relacoes-institucionais/arquivos/decreto-no-40-648-de-23-de-abril-de-2020.pdf
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