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Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 • Cajazeiras • CEP 60.864-311 Fortaleza, Ceará, Brasil 

Núcleo de Atendimento ao Cidadão/Nac - Av. Santos Dumont, 3131 (Shopping Del Paseo) 

85 – 3452.6900 / 3452.6922 

ANÁLISE DE ORIENTAÇÃO PRÉVIA PARA CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 

2ª FASE (APROVAÇÃO PRÉVIA) 
Lista de documentos conforme disposição do Decreto nº 14.335 de 12 de dezembro de 2018 e Portaria SEUMA 56, de 21 de novembro DE 2019. 

1. Requerimento Nº 08 – Parcelamento, devidamente preenchido e assinado; 

2. Comprovante de pagamento do DAM – Documento de Arrecadação Municipal (Código E048). Disponível em 

https://grpfor.sefin.fortaleza.ce.gov.br/grpfor/pagesPublic/taxas/emissaoTaxas/emissaoTaxas.seam; 

3. Matrícula de imóvel atualizada – cópia, quando não houver Análise de Orientação Prévia – 1 ª Fase; 

4. 01 (uma) via impressa e 1 (uma) via em meio digital (formato Shape – SHP ou DWG – versão anterior a 2016) 

do Projeto de Parcelamento, contendo: 

I. Planta de levantamento planialtimétrico com todas as medidas, ângulos, confinantes, curvas de nível de 

metro em metro, sistema viário, projetado ou implantado, existente nos limites da gleba indicando a caixa 

das vias e outros detalhes; 

II. Planta baixa de parcelamento com quadras e lotes, ângulos, detalhe de sutamentos, eixos de vias e quadro 

de áreas. 

5. Parecer Comunicado da Análise de Orientação Prévia para Glebas Privadas – 1ª Fase (Solicitação de Diretrizes), 

quando houver; 

6. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de todos os 

profissionais técnicos. 

OBS 1: Outros documentos poderão ser solicitados pelos analistas durante a análise do processo, de acordo com as 
especificidades de cada caso. 

OBS 2: Para o atendimento com analistas e acompanhamento da tramitação dos processos nesta SEUMA, a ser realizado 
por terceiros, deverá ser apresentado ao processo Procuração (com firma reconhecida). 

IMPORTANTE: As notificações relativas aos processos serão expedidas exclusivamente através do sistema Dataged 
(http://dataged.fortaleza.ce.gov.br/dataged/). No ato de abertura do processo, será encaminhado login e senha de acesso ao 
sistema virtual para o e-mail (válido) informado, pelo requerente, no formulário correspondente a este serviço. Salientamos 
que é de sua inteira responsabilidade o acompanhamento do processo e dos prazos estabelecidos pela SEUMA. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Célula de Diretrizes Urbanas – CEDUR Fone (85) 3105.1040 

Protocolo de processos na Central de Atendimento Sede SEUMA, Av. Deputado Paulino Rocha – nº 1343, Cajazeiras (segunda 
à sexta das 8h às 16h30min) OU no Núcleo de Atendimento ao Cidadão – Nac, no Shopping Del Paseo (segunda à sexta, de 
10h às 17h30min). 

Informações adicionais sobre os documentos solicitados neste Checklist e/ou aplicabilidade deste processo, buscar 
atendimento presencial no setor de Pré-Análise: 

 Sede SEUMA (Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 – Cajazeiras) o atendimento segue o calendário de dias por serviço 
(confira o Calendário de Atendimento em https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/urbanismo-e-
meio-ambiente/669-atendimento-pre-analise-seuma);  

 Núcleo de Atendimento ao Cidadão – Nac, no Shopping Del Paseo, o atendimento é de segunda à sexta-feira, no 
horário de 10H às 17H30min (atendimento por distribuição de senhas). 

Após abertura do processo, agendamento para atendimento com o analista realizado exclusivamente por meio do Sistema 
Dataged (http://dataged.fortaleza.ce.gov.br/dataged/). 
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