
 

1 
 

Portaria Nº 11, de 01 de agosto de 2022. 
 
                                         

Estabelece medidas complementares de proteção diante 
da pandemia dentro da sede do CAU/PI, e dá outras 
providências.  

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUÍ - 
CAU/PI, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 34, da Lei n.º 12.378/2010, 
e o Regimento Interno do CAU/PI.  
 
Considerando notório aumento da contaminação no Município de Teresina-PI, sede 
deste Conselho em decorrência da COVID-19 e de outras doenças respiratórias;  
 
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, tendo em vista a possibilidade de sérios 
danos e agravos à saúde pública, a fim de prevenir e evitar disseminação da doença 
e proteger os empregados e usuários do serviço do Conselho; 
 
Considerando o DECRETO Nº DECRETO Nº 21.178, DE 15 DE JUNHO DE 2022, 
do Governo do Estado do Piauí, e suas alterações, que estabelece medidas de 
enfrentamento em decorrência do crescimento das contaminações pelo coronavírus; 
 
Considerando as Decisões de caráter vinculante do STF nos processos ADPF 
898/DF e ADPF 913, que mantivera exigências de apresentação de cartão de vacina; 
 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Determinar que somente será permitido o acesso nas dependências do 
Conselho, sejam Conselheiros, empregados, colaboradores, profissionais ou demais 
interessados, pessoas que apresentem ou já tenham apresentado comprovante de 
vacinação com esquema vacinal completo, conforme faixa etária estabelecida no 
Programa Nacional de Imunização – PNI imunização, com as doses reforço, de acordo 
com o calendário de vacinação. 
 
Parágrafo único. Ficam mantida as demais medidas já estipuladas, como o uso 
obrigatório de máscara e a higienização do ambiente. 
 
Art. 2° O atendimento presencial de profissionais e demais interessados somente será 

realizado após prévio agendamento com o setor de atendimento quando restar 

infrutífero o atendimento remoto, através dos meios de comunicação usuais deste 

Conselho, sob pena de não ser permitido o acesso às dependências do Conselho, 

observados, ainda, as disposições o art. 1º. 

 

Art. 3° O Conselho se reserva ao direito de solicitar, sempre que preciso, o cartão de 

vacinação, conforme estabelecido no art. 1º desta Portaria. 
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Art. 4º É direito do profissional ou interessado em atendimento presencial solicitar 

apresentação do cartão de vacinação por parte do Conselheiro, empregado ou 

colaborador que esteja realizando o atendimento. 

 

Art. 5° Esta portaria entra em vigor a partir de 02 de agosto de 2022, revogando-se 
as disposições em contrário. 
 

Teresina-PI, 01 de agosto de 2022. 
 

 

 

 

 

WELLINGTON CAMARÇO 

Presidente do CAU/PI 
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