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PROTOCOLO 216804/2015 

INTERESSADO CAU/CE 

ASSUNTO EFETUAÇÃO DE RRT DE CARGO OU FUNÇÃO DE 

ARQUITETOS E URBANISTAS TERCEIRIZADOS 

DELIBERAÇÃO Nº 0051/2022 - CEP 

 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP, reunida ordinariamente em 

Fortaleza-CE, realizada através de vídeoconferência conforme Portaria CAU/CE nº 007/2020, 

no dia 01 de julho de 2022, no uso das competências que lhe confere o art. 95 do Regimento 

Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará, após análise do assunto em 

epígrafe, e;  

 

Considerando que, conforme Regimento Interno do CAU/CE, compete à Comissão de 

Exercício Profissional propor, apreciar e deliberar sobre questionamentos a atos já 

normatizados pelo CAU/BR referentes a atividades técnicas no exercício da Arquitetura e 

Urbanismo e emissão de certidões e posterior encaminhado para deliberação pelo CAU/BR; 

 

Considerando que o Setor de Gerência Técnica e de Fiscalização do CAU/CE realizou o 

seguinte encaminhamento através do protocolo em epígrafe: "Regulamentar os casos de 

fornecimento de profissional de empresa terceirizada para o cargo de Arquiteto(a) e Urbanista, 

para fins de registro de RRT de Cargo-Função.";  

 

Considerando que a terceirização não forma vínculo de personalidade ou suborninação direta 

ao órgão tomador, podendo, por exemplo, aquele arquiteto terceirizado ser substituído por ato 

unilateral da empresa locadora de mão de obra; e 

 

Considerando parte do Parecer Jurídico CAU/CE nº 08/2015 cuja cópia encontra-se anexada 

ao protocolo em epígrafe. 

 

 

 

DELIBEROU: 

 

 

1) Que o profissional arquiteto e urbanista contratado por empresa fornecedora de mão de 

obra e que presta serviço em pessoa jurídica no âmbito da arquitetura e urbanismo NÃO 

PODE assumir vínculo de Responsabilidade Técnica com a atividade técnica 3.7. 

DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA com o tomador dos serviços, 

sendo ilegal a emissão deste RRT; 

 

 

2) Que o profissional arquiteto e urbanista contratado por empresa fornecedora de mão de 

obra e que presta serviço em pessoa jurídica (tomador) no âmbito da arquitetura e 

urbanismo DEVERÁ emitir o RRT com a atividade técnica 3.7. DESEMPENHO DE 

CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA com a empresa fornecedora de mão de obra, 

informando no campo DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO TÉCNICO o nome da Pessoa 

Jurídica de lotação (tomador dos serviços); 
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3) Que estes profissionais deverão emitir seus RRTs, para qualquer atividade desenvolvida no 

âmbito da arquitetura e urbanismo, com a pessoa jurídica de lotação, ou seja o Tomador de 

serviço, informando no campo CONTRATANTE a pessoa jurídica de vínculo de trabalho, 

ou seja, a empresa fornecedora de mão de obra e especificar no campo DESCRIÇÃO DA 

OBRA/SERVIÇO TÉCNICO o nome da empresa Tomador do serviço e referenciar o nº do 

RRT de DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA com fornecedora de mão 

de obra ; 

 

4) Informar ao Núcleo de Fiscalização do CAU/CE, que não deverá notificar os profissionais 

descritos no item 1 desta Deliberação por ausência de RRT de Desempenho de Cargo ou 

Função Técnica, porém deverão orientar a emissão do RRT conforme o item 2 desta 

Deliberação; 

 

5) Encaminhar esta Deliberação para o Plenário para conhecimentos dos demais Conselheiros 

do CAU/CE. 

 

 

 

Fortaleza, 01 de julho de 2022. 

 

 

 

Considerando a Deliberação DPOCE nº 113-03/2021, que trata da adoção do trabalho remoto; 

considerando a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde de conselheiros, 

convidados e colaboradores do CAU/CE e considerando a implantação de reuniões 

deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

 

 

 

 

Rafael Soares Eduardo 

Coordenador da CEP do CAU/CE 
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6ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CAU/CE 

 

Reunião por Videoconferência 

 

Folha de Votação 

 

 

Função Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coord. Rafael Soares Eduardo x    

Membro Lucilla Maia Santos Rocha x    

Membro Brenda Rolim Chaves x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórico da votação:  

 

6ª Reunião Ordinária da COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CAU/CE 

 

Data: 01 de julho de 2022 

 

Matéria em votação: EFETUAÇÃO DE RRT DE CARGO OU FUNÇÃO DE 

ARQUITETOS E URBANISTAS TERCEIRIZADOS 

 

Resultado da votação:  

Sim ( 3 ) Não ( 0 ) Abstenções ( 0 ) Ausências ( 0 ) Total ( 3 ) 
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