
Licenciamento da 
Construção
Alvará de Construção e Habite-se 



FLUXO DO LICENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO 

https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/28-manuais-tecnicos

https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/28-manuais-tecnicos


Outas legislações:

 Decretos 

 Portarias 

 Instruções Normativas 

 Pareceres 

 Normas Técnicas (ABNT)

LEGISLAÇÃO URBANA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Plano Diretor 

Lei de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo

Código da Cidade

Lei Complementar 
n° 062/2009

Lei n° 270/2019

Lei Complementar 
n° 236/2017

Política urbana municipal
Diretrizes  ambientais  e urbanas

Manual de utilização da terra urbana
Definição do sistema viário e  um olhar para a 
formação de quadras e lotes, e normatização 
“do edifício pra fora”

Manual do Cidadão
Um olhar do “edifício pra dentro”
e do “cidadão para fora”



Alvará de Construção



O que é o Alvará de 
Construção?

• Alvará de Construção é um documento que licencia a execução 
de obras de construção, reconstrução, reforma ou demolição de 
edificações; urbanização de áreas; infraestrutura. (Código da 
Cidade, Lei n 270/2019, Anexo VI, V)

• A depender do caso, deve ser ser emitido via:

• Licenciamento Digital com Análise Documental: Apenas
para atividades classificadas pela Lei nº 236/2017 como
Projetos Especiais e não houver parâmetros definidos pela
Lei; de interesse público; habitação de interesse
social, conforme decreto n° 13.045/2012; previsão
de Outorga Onerosa de Alteração de Uso ou com
pagamento via CEPAC; ou obras de reconstrução ou
retrofit. (Prazo: até 30 dias)

• Licenciamento Digital Auto declaratório: Todos os outros
casos. (Prazo: até 30 min.)



INADEQUADO

NECESSITA 
ANÁLISE

ADEQUADO

Assinar 
Termo de Ciência 

ou 
Termo de compromisso

PROJETO 
ESPECIAL

Abrir um processo 
LD de AOP

Abrir um processo 
no LD OOAU

(LD com análise)

Abrir um processo 
LD de OODC

(LD auto 
declaratório)

1) PLANO DE 

GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO 

(PGRCC)
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2) ISENÇÃO OU 

LICENÇA 

AMBIENTAL; 

3) ALVARÁ DE 

CONSTRUÇÃO

4) HABITE-SE

SEUMA 
analisa

SEUMA 
analisa e 
define os 

parâmetros

LICENÇAS 
RESULTADOS DA CONSULTA DE ADEQUABILIDADE

?

 .

* A Consulta de Adequabilidade Locacional para Alvará de Construção é válida até modificação da legislação municipal, estadual ou 
federal aplicada. (Código da Cidade, Art. 181)

Protocolar uma 

Consulta de 

Adequabilidade 

para Construção 



 .
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 .AUTODECLARATÓRIO

* A Consulta de Adequabilidade Locacional para Alvará de Construção é válida até modificação da legislação municipal, estadual ou 
federal aplicada. (Código da Cidade, Art. 181)

AUTODECLARATÓRIO
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Consulta de 

Adequabilidade 

para Construção 
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COM ANÁLISE DOCUMENTAL
* A Consulta de Adequabilidade Locacional para Alvará de Construção é válida até modificação da legislação municipal, estadual ou 
federal aplicada. (Código da Cidade, Art. 181)

AUTODECLARATÓRIO
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Adequabilidade 

para Construção 



Tipos de Alvará de Construção Licenciamento 
Digital Definição

Isenção de Alvará de Construção 
para Obras Parciais 

Auto declaratório Obras de reforma que não causem impacto ou incomodo à vizinhança ou que não 
tenham alteração estrutural . 

Alvará de Construção Online Auto declaratório O Alvará de Construção Online é um procedimento de licenciamento eletrônico 
destinado a atender às solicitações de construções a serem implantadas na cidade de 
Fortaleza. Sem limitação de área ou atividades

Alvará de Construção para Reforma 
– Online 

Auto declaratório Alteração das Atividades/Até 50% de acréscimo da área total da construção original/ 
IPTU  e Matrícula comprava a  edificação existente

Alvará de Construção para 
Ampliação

Auto declaratório Alteração das Atividades/Acima de 50% de acréscimo da área total da construção 
original

Regularização de Obra Construída Auto declaratório

Solicitação de aprovação de uma edificação construída sem Alvará de Construção, 
desde que atenda todos os parâmetros urbanísticos atuais, como recuos, índice de 
aproveitamento, taxa de permeabilidade, dimensões mínimas do lote, acessibilidade, 
taxa de ocupação, entre outros

Alvará de Construção para Projetos 
Especiais e com  Outorga Onerosa

Com Análise 
Documental

Projetos de interesse público, Habitação de Interesse Social conforme decreto n°
13.045/2012, Projetos com previsão de Outorga Onerosa de Alteração de Uso ou
Outorga com pagamento via CEPAC (Certificado de Potencial Adicional de
Construção) e Projetos de Condomínio de Lotes

Alvará de Construção para 
Reconstrução de Edificação

Com Análise 
Documental

Reconstrução no todo ou parte. Se ocorrerem alterações nas disposições, dimensões 
ou posições será considerado reforma

Alvará de Construção para Retrofit Com Análise 
Documental

Reforma em edificações existentes com mais de 10 anos/ Permite mudança de
atividade, desde que o uso não seja incômodo ou nocivo ao meio urbano/ admitida
ampliação de área construída para suprir as necessidades de adequação e
modernização das instalações da edificação.

Regularização de Edificações Com Análise 
Documental

A edificação não atende um ou mais parâmetros urbanísticos. Documento sai com 
valor de Habite-se . O proprietário paga pelos parâmetros que não são atendidos. 



ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

Link do Alvará de Construção https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/urbanismo-e-
meio-ambiente/133-alvara-de-construcao
Link das Obras Parciais https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/urbanismo-e-meio-
ambiente/720-alvaras-para-obras-parciais

IMPORTANTE PARA O PROCESSO!

• Os profissionais, responsáveis técnicos
pelos projetos, tanto na Plataforma do
Licenciamento Digital Auto
declaratório, como no Licenciamento
Digital com Análise, devem possuir um
Cadastro Técnico no sistema;

• Validade de um Alvará de Construção é de 5 (cinco) anos, a
partir da data de sua emissão, independentemente da área da
edificação, podendo ser renovado 1 vez por igual período;

• Os alvarás emitidos online, através do Licenciamento Digital
Autodeclaratório, podem ser alterados e renovados online,
inclusive para os Alvarás emitidos na vigência do Código de
Obras, Lei nº 5530/1981;

• O serviço de alteração do alvará se chama: “Alteração Durante a
Obra” caso seja necessário realizar modificações no projeto
licenciado.

https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/urbanismo-e-meio-ambiente/133-alvara-de-construcao
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/urbanismo-e-meio-ambiente/720-alvaras-para-obras-parciais


PARÂMETROS URBANÍSTICOS 
RELEVANTES

• Zoneamento 
• Sistema Viário
• Porte (m²)
• Uso (atividades)
• Índices Urbanos
• Acesso de pedestres 
• Acessibilidade
• Visada do Farol 
• ANAC / COMAR (aeroporto)
• Corpo de Bombeiros
• Poligonal de Tombamento
• Calçadas na via pública 



Art. 72. Quando um empreendimento se situar
em terreno voltado para mais de uma via, a sua
implantação deverá ser adequada a pelo menos
uma das vias e deverá observar as seguintes
condições:

(...)

III - os acessos de entradas e saídas de veículos
do empreendimento devem localizar-se
preferencialmente na via de menor
classificação funcional.

Parágrafo único. A adequação do inciso III fica
condicionada a apresentação de prévio estudo
a ser realizado pela Prefeitura de Fortaleza, no
qual seja dada oportunidade ao particular para
se pronunciar, devendo ser demonstrado o
efetivo impacto no trânsito da região de modo
a prejudicar de forma permanente o regular
deslocamento do tráfego.

Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo LC N° 236/2017“PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

RELEVANTES

• Zoneamento 
• Sistema Viário
• Porte (m²)
• Uso (atividades)
• Índices Urbanos 
• Acesso de pedestres 
• Acessibilidade
• Visada do Farol 
• ANAC / COMAR (aeroporto)
• Corpo de Bombeiros
• Poligonal de Tombamento
• Calçadas na via pública 

o Classificação viária

o Caixa total

o Previsão de alargamento

o Faixa atingida

o C.Rolam.

o Passeios



PARÂMETROS URBANÍSTICOS 
RELEVANTES

• Zoneamento 
• Sistema Viário
• Porte (m²)
• Uso (atividades)
• Índices Urbanos 
• Acesso de pedestres 
• Acessibilidade
• Visada do Farol 
• ANAC / COMAR (aeroporto)
• Corpo de Bombeiros
• Poligonal de Tombamento
• Calçadas na via pública 

o Altura da edificação

o Índice de Aproveitamento,

o Taxa de Ocupação,

o Taxa de Permeabilidade,

o Recuos (frente, lateral, fundo,

circulação-escada, entre blocos,

subsolo – frente, lateral, fundo)



PARÂMETROS URBANÍSTICOS 
RELEVANTES

• Zoneamento 
• Sistema Viário
• Porte (m²)
• Uso (atividades)
• Índices Urbanos 
• Acesso de pedestres 
• Acessibilidade
• Visada do Farol 
• ANAC / COMAR (aeroporto)
• Corpo de Bombeiros
• Poligonal de Tombamento
• Calçadas na via pública 

o Acessos,

o Áreas Comuns

o Piscina,

o Sanitários,

o Vagas especiais,

o Rotas de fuga,

o Adaptabilidade,

o Transposição vertical

Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a mudança
de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou
privadas de uso coletivo deverão ser executadas de modo a
serem acessíveis.

§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades
de Engenharia, de Arquitetura e correlatas, ao anotarem a
responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a
responsabilidade profissional declarada de atendimento às
regras de acessibilidade previstas em legislação e em
normas técnicas pertinentes.

§ 2º Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de
certificado de projeto executivo arquitetônico,
urbanístico e de instalações e equipamentos temporários
ou permanentes e para o licenciamento ou a emissão de
certificado de conclusão de obra ou de serviço, deve ser
atestado o atendimento às regras de acessibilidade.

§ 3º O poder público, após certificar a acessibilidade de
edificação ou de serviço, determinará a colocação, em
espaços ou em locais de ampla visibilidade, do símbolo
internacional de acesso, na forma prevista em legislação e
em normas técnicas correlatas.

“
Estatuto da pessoa com deficiência
Lei Federal N° 13.146/2015



PARÂMETROS URBANÍSTICOS 
RELEVANTES

• Zoneamento 
• Sistema Viário
• Porte (m²)
• Uso (atividades)
• Índices Urbanos 
• Acesso de pedestres 
• Acessibilidade
• Visada do Farol 
• ANAC / COMAR (aeroporto)
• Corpo de Bombeiros
• Poligonal de Tombamento
• Calçadas na via pública 

o Faixa de visada,

o Altitude



PARÂMETROS URBANÍSTICOS 
RELEVANTES

• Zoneamento 
• Sistema Viário
• Porte (m²)
• Uso (atividades)
• Índices Urbanos 
• Acesso de pedestres 
• Acessibilidade
• Visada do Farol 
• ANAC / COMAR (aeroporto)
• Corpo de Bombeiros
• Poligonal de Tombamento
• Calçadas na via pública 

o Altura permitida

o Altura da edificação

o Altura est.



PARÂMETROS URBANÍSTICOS 
RELEVANTES

• Zoneamento 
• Sistema Viário
• Porte (m²)
• Uso (atividades)
• Índices Urbanos 
• Acesso de pedestres 
• Acessibilidade
• Visada do Farol 
• ANAC / COMAR (aeroporto)
• Corpo de Bombeiros
• Poligonal de Tombamento
• Calçadas na via pública 

o Área de preservação paisagística?

o Patrimônio Histórico?

o Raio 200m l Art. 68 da Lei No. 236/2017?



Todas as Licenças Autodeclaratórias passam por
MONITORAMENTO, previsto no Art. 655 do código da
Cidade como forma de fortalecimento da atuação da
fiscalização.

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

Pendências Sanáveis Resposta à notificação

Quando necessário apenas a complementação de informações
ou documentos, realizada como respostas à notificação por
meio do próprio sistema de licenciamento

Pendências Sanáveis Serviço de alteração
Quando necessário a complementação ou alteração de
informações ou documentos disponíveis somente através do
serviço de Alteração, que é finalizada de mediante pagamento
da taxa pertinente a este serviço.

Pendências Não Sanáveis
Quando a análise identifica equívocos que não admitem
correção como: não atendimento às disposições legais,
informações ou documentos falsos ou enganosas para
obtenção do documento, outros equívocos que caracterizem
“má fé”.

Sem pendências 

CONSEQUÊNCIAS 
 Se atendida notificação: a 

licença permanece válida e 
admite as complementações ou  
alterações realizadas

 Se não atendida a notificação: é 
solicitado ao requerente o 
cancelamento da licença 
(realizado via sistema)

 Se não realizado cancelamento: 
é realizada a cassação da licença 
por parte da SEUMA

 É solicitado ao requerente o 
cancelamento da licença 
(realizado via sistema)

 Se não realizado cancelamento: 
é realizada a cassação da licença 
por parte da SEUMA

CONSEQUÊNCIAS 



Transparência

• Conferência do Status da licença 

• Conferência da documentação anexada no ato da 
emissão da licença (Código Verificador)

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

https://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/portaltransparencia.jsf

OBS: Os projetos e documentos anexados no ato do 
licenciamento recebem um Código Verificador. Portando, 
as pranchas a serem disponibilizadas nas obras devem ser 
impressas com o Código. 

Exemplo de tarja de validação
nas plantas dos projetos
Alvará de Construção Online

https://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/portaltransparencia.jsf


ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

Como conferir as 
documentações 
necessárias 
e a legislação 
pertinente ao 
serviço?

CLIQUE AQUI PARA 
VISUALIZAR VIDEO 

EXPLICATIVO

https://drive.google.com/file/d/1EFYfozxlwdhRAhzXirIHoB6D36B4gIkw/view?usp=sharing


Documentos 
necessários para 
emissão de Alvará de 
Construção Auto 
declaratório

11



Nota sobre o item: Atestar quem são os responsáveis legais (sócios) 
da empresa.

Caso o trâmite/login seja feito por alguém que não é sócio da 
empresa, apresentar autorização/procuração para tramitação por 
terceiros.

Em caso de vários herdeiros, apresentar documento de formação 
do espólio e declaração do inventariante do espólio.

Documentos 
necessários para 
emissão de Alvará de 
Construção Auto 
declaratório

11



Quando mais de uma Matrícula, será necessário apresentar planta com 
montagem (máscara) dos Registros do Imóvel.

A retificação da matrícula poderá ser realizada posteriormente à emissão 
do alvará, ficando assim condicionada ao Habite-se. 

Nota sobre o item: Somente a Matrícula atesta a propriedade do imóvel.

Pode haver divergência de dimensão de até 5%

Documentos 
necessários para 
emissão de Alvará de 
Construção Auto 
declaratório

11



*RIST aprovado pela AMC e CERTIFICADO DE APROVO DO 
RIST.

Todos os ajustes no projeto devem ocorrer antes da emissão 
do Alvará de Construção

Nota sobre o item: 

• Garantir o controle do impacto sobre o trânsito. 

• Pode ser solicitada manifestação da AMC sobre acesso de 
veículos 

• Pode ser solicitada manifestação da AMC sobre serviço de 
Drive-Thru.

Documentos 
necessários para 
emissão de Alvará de 
Construção Auto 
declaratório

11



COMAR

Nota sobre o item: 

Exigências sobre: 

• Altura da edificação, contabilizando equipamentos, como 
antenas e para-raios  

• superfícies metálicas com mais de 500m², 

• atividades específicas, 

• proximidade com aeroporto.

Documentos 
necessários para 
emissão de Alvará de 
Construção Auto 
declaratório

11



Nota sobre o item: 

Manifestação do órgão responsável pela tombamento!

Obs: esta informação está contida na a Consulta de 
Adequabilidade irá

Documentos 
necessários para 
emissão de Alvará de 
Construção Auto 
declaratório

11



Nota sobre o item:

No projeto, deverão ser observados os parâmetros 
urbanísticos relevantes (Art. 186 do Código da Cidade)

Quadro de Áreas e Indicadores Urbanos devem estar em 
conformidade com a LPUOS

Dicas de NBR

• NBR 13.532/1995 - Elaboração de projetos de edificações 

• NBR 6492/1994 - Projeto Legal 

• NBR 6.492/1994 - Anteprojeto da Representação de projetos de 

• Zoneamento 
• Sistema Viário
• Porte (m²)
• Uso (atividades)
• Índices Urbanos 
• Calçadas na via pública 

• Acesso de pedestres 
• Acessibilidade
• Visada do Farol 
• ANAC / COMAR (aeroporto)
• Corpo de Bombeiros
• Poligonal de Tombamento

Documentos 
necessários para 
emissão de Alvará de 
Construção Auto 
declaratório

11



Nota sobre o item: 

Todos os profissionais deverão estar cadastrados junto ao sistema de 
Licenciamento da SEUMA. 

O sistema não permite que um profissional técnico seja indicado no processo 
de licenciamento se este não possuir Cadastro Técnico.

Documentos 
necessários para 
emissão de Alvará de 
Construção Auto 
declaratório

11



*A única diferença entre 
os documentos 
necessários para cada 
tipo de emissão do alvará 
é que o com análise 
precisa de Requerimento 
Nº 09 – Edificações, 
devidamente preenchido 
e assinado

Documentos necessários 
para emissão de Alvará de 
Construção com Análise 
documental

22



Emissão de um Alvará de Construção 
auto declaratório 



ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - SOLICITAR01



Alvará de Construção - Solicitar

Selecione a opção “ Alvará de
Construção”



Alvará de Construção - Solicitar

Selecione a opção “Solicite seu 
Alvará de  Construção”



Alvará de Construção - Solicitar

Caso não possua uma Consulta de
Adequabilidade, selecione a opção
“Solicitar Consulta de Adequabilidade”.

Caso já possua uma Consulta de Adequabilidade,  
selecione a opção “Informar o Protocolo”



Alvará de Construção - Solicitar
Resumo da Consulta de  

Adequabilidade



Alvará de Construção - Solicitar

Responda todas as perguntas
do

Formulário

Selecione o botão
“Próximo”



Alvará de Construção- SolicitarAlvará de Construção - Solicitar

Clique na caixa de seleção “Eu li e
concordo com as condicionantes”.



Alvará de Construção - Solicitar

Insira o CPF/CNPJ do 
Proprietário para que 
o  sistema carregue e 
apresente seus dados

Insira o CPF do Responsável 
Legal para que

o sistema carregue e 
apresente seus dados

Selecione o botão “Salvar”

Selecione o botão
“Próximo”

Responda a pergunta 
sobre o dados do  
proprietário do 
Empreendimento



Alvará de Construção - Solicitar

Insira o CPF do 
profissional e selecione o

botão “Pesquisar”

Selecione o botão
“Próximo”

Marque as opções 
responsáveis pelo o

Profissional Técnico e 
selecione o botão

“Adicionar”



Alvará de Construção - Solicitar

Insira as 
informações 
referente os  Dados 
do Licenciamento
Ambiental

Insira as informações 
referente aos Dados do  

Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da 

Construção  Civil

Insira as 
informações 
referente a  
Numeração do
Empreendimento

Selecione o botão
“Próximo”



Alvará de Construção - Solicitar

21- Insira todas as 
Informações Adicionais e
selecione o botão
“Continuar”



Alvará de Construção - Solicitar

22 - Insira as informações referente 
Quadro de Áreas e  selecione o 
botão de “Salvar Quadros de Áreas”



Alvará de Construção - Solicitar

23 - Insira as informações 
referente Quadro de Recuos e
selecione o botão de “Salvar

Recuos”

24 - Insira as informações referente a 
Altimetria e Dados Calculados  pelo 
Sistema e selecione o botão de
“Salvar Altimetria”



Alvará de Construção - Solicitar

25 - Insira as informações referente  Sistema 
de esgotamento

Sanitário e selecione o botão de “Salvar e 
Validar Dados”

26 - Selecione o botão
de

“Próximo”



Alvará de Construção - Solicitar

16  – Clique no documento para que o botão “Escolha
o Arquivo de Envio” seja mostrado na tela

27 – Clique no 
documento para 
que o botão

“Escolha  o Arquivo de 
Envio” seja 
mostrado na tela

28 – Clique no botão “Escolha o 
Arquivo de Envio” para enviar o(s)  

documento(s)

30  – Selecione o botão
“Próximo”

29 – Caso queira visualizar as informações 
preenchidas, clique  no botão “Visualizar 
Informações Preenchidas”



31 – Caso queira cancelar a Renovação, clique
no

botão “Cancelar”

32 – Selecione o botão
“Próximo”

Alvará de Construção - Solicitar



33 - Clique na caixa de seleção “Eu li 
e  concordo”.

Alvará de Construção - Solicitar



Alvará de Construção - Solicitar

34 – Após o pagamento do DAM,
selecione o botão “Emitir”



Alvará de Construção - Solicitar

35 – Para fazer o download do seu 
Alvará de

Construção , clique em
“Download”.



ALTERAÇÃO DURANTE A OBRA02



Alteração durante a Obra 

Clique em 
Alvará de 

Construção



Alteração durante a Obra 

Clique aqui para 
solicitar Alteração do 
Alvará de Construção



Alteração durante a Obra 

Informe o Número do
Alvará e clique em
Pesquisar



Clique em Próximo Passo
para prosseguir

Alteração durante a Obra 



Responda as Perguntas
do Formulário

Após responder as perguntas
do Formulário clique em
Próximo.

Alteração durante a Obra 



Caso tenha marcado sim na Pergunta “Houve alteração de Proprietário do
Empreendimento?” informe os Dados do Novo Proprietário do
Empreendimento.

Alteração durante a Obra 



Caso tenha marcado sim na Pergunta “Houve alteração de Responsável
Legal?” informe os Dados do Novo Responsável Legal.

Alteração durante a Obra 



Caso tenha marcado sim na Pergunta “Houve alteração de
Profissional Técnico?” informe o número do CPF e clique em
pesquisar, digite o ART/RRT e selecione a responsabilidade do
profissional e clique em Adicionar .

Após informar o dados
clique em Próximo para
prosseguir

Alteração durante a Obra 



clique no botão
“Escolha o arquivo
de envio”

Selecione um 
documento que 
deseja anexar.

Após enviar os arquivos
clique no botão “Próximo”.

Alteração durante a Obra 



Após visualizar o 
Rascunho clique em 
Próximo para 
prosseguir.

Alteração durante a Obra 



Após lê o Termo de
Ciência e
Responsabilidade clique
em “Eu li e concordo”.

Alteração durante a Obra 



Clique em “Emitir
DAM para
Pagamento.

Aguarde a confirmação dos
Responsáveis Técnicos.

Após Validar o DAM e a
Confirmação dos
Responsáveis Técnicos e do
Responsável Legal clique em
“Emitir Alvará”.

Alteração durante a Obra 



ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - RENOVAR03



Alvará de Construção - Renovar

Clique em Alvará de 
Construção



Alvará de Construção - Renovar

Selecione a opção “Renove 
seu Alvará de Construção”



Alvará de Construção - Renovar

Insira o número do Alvará e 
selecione o botão “Pesquisar”



Alvará de Construção - Renovar

4 – Resumo do Alvará



Alvará de Construção - Renovar

5  – Selecione o botão “Próximo 
Passo”



Alvará de Construção - Renovar

6 – Responda todas as 
perguntas do formulário

7 – Selecione o botão 
“Próximo”



8 – Caso queira cancelar a 
Renovação, clique no botão 

“Cancelar”

9 – Selecione o botão 
“Próximo”

Alvará de Construção - Renovar



Alvará de Construção - Renovar

10 – Após o pagamento do 
DAM, selecione o botão 

“Emitir”



11  – Para fazer o download da 
Renovação, clique em “Download 

do Alvará de Construção”

Alvará de Construção - Renovar



Emissão de um Alvará de Construção 
com análise



ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

Como protocolar 
um Alvará de 
Construção no 
sistema de 
Licenciamento 
Digital com Análise 
Documental 

CLIQUE AQUI 
PARA 

VIZUALIZAR
VIDEO 

EXPLICATICO

https://drive.google.com/file/d/1zoUoSpuyJzVHFq2XxuZKAaRAstTWfczL/view?usp=sharing


Habite-se



O que é o Habite-se?
Atestado de verificação da regularidade da obra quando da sua 
conclusão, correspondendo à autorização da Prefeitura para a
sua ocupação e uso. 
(Código da Cidade, Lei n 270/2019, Anexo VI, XXXVII)

Tipos de Habite-se: 

1. Total

2. Parcial

3. Complementar



Habite-se

CAPÍTULO III - CONCLUSÃO E ENTREGA DAS EDIFICAÇÕES
LEI COMPLEMENTAR N° 270 DE 02 DE AGOSTO DE 2019 – CÓDIGO DA CIDADE, ART. 241

A edificação será passível de certificado de conclusão de
edificação (Habite-se), quando:

I.– estiver dependendo apenas de pintura externa ou
interna, limpeza de pisos e do terreno circundante,
estando em condições de habitabilidade e uso;

II.– satisfeitas as exigências referentes à doação de mudas,
contidas neste Código;

III.retirados os andaimes, tapumes, canteiros de obras, stand
de vendas e unidade modelo e reparados eventuais estragos 
ocasionados aos logradouros públicos.



Art. 245. Para a expedição do certificado de
conclusão de edificação (Habite-se) na
forma declaratória, fica substituída a
realização de vistoria final para a
comprovação da execução da obra
conforme o projeto, pela declaração
formal dos proprietários ou possuidores a
qualquer título, profissionais
responsáveis por projetos, obras e
edificações de que a obra foi executada
em conformidade com o projeto
apresentado e licenciado.

(...)

§3º Poderão ser aceitas alterações que
não descaracterizem o projeto licenciado,
nem impliquem em divergência superior
a 5% (cinco por cento) entre as
metragens lineares e/ou quadradas da
edificação, constantes do projeto
licenciado e as observadas na obra
executada.

(...)

Código da Cidade LC N° 270/2019

LEI COMPLEMENTAR N° 270 DE 02 DE AGOSTO DE 2019 – CÓDIGO DA CIDADE

Art. 242. A edificação nova, reformada ou reconstruída só poderá
ser utilizada após a obtenção do certificado de conclusão de
edificação (Habite-se).

§1º O requerimento para fins de expedição do certificado de
conclusão de edificação (Habite-se) deverá ser protocolado por
meio eletrônico em sítio oficial do Poder Executivo Municipal.

§2º O certificado de conclusão de edificação (Habite-se) será
expedido de forma declaratória, por meio de procedimento
eletrônico.

§3º Além dos dados ou documentação obrigatórios, faz-se necessária a
declaração formal do responsável legal, construtor e dos responsáveis
técnicos pela execução da obra e respectivas instalações de que a
mesma foi executada conforme o projeto licenciado e que atendeu a
todas as Normas Técnicas de Acessibilidade, as demais normas técnicas
vigentes, bem como as disposições deste Código, sob as penas do Art.
299 do Código Penal, sem prejuízo de responsabilização nas esferas
administrativa e cível.

Habite-se



Emissão de Habite-se



Realize o login para
acessar o Sistema.

HABITE-SE ONLINE



Digite seu login e senha.

HABITE-SE ONLINEHABITE-SE ONLINE



Após efetuar o login clique no serviço de 
Habite-se.

HABITE-SE ONLINE



Clique na opção “Solicite seu Habite-
se”.

Antes de iniciar o requerimento de Habite-se verificar junto a Secretaria Municipal das Finanças
(SEFIN) se toda a situação cadastral do imóvel está atualizada. É importante que esses dados estejam
compatibilizados com os dados indicados no Alvará de Construção emitido.

HABITE-SE ONLINE



Indique se seu Habite-se será do tipo Total ou
Parcial. Após isso, indique o número do Alvará de
Construção.

HABITE-SE ONLINE



Verifique os dados carregados do seu 
Alvará de Construção.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Indique os dados de IPTU e Matrícula ou 
Transcrição do seu imóvel.

HABITE-SE ONLINE



Confira se os dados do seu endereço estão 
corretos e clique em “Próximo”.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Os Dados do Proprietário e Responsável Legal virão  
carregados automaticamente do Alvará de Construção.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Habite-se
Portal Seuma Fortaleza

Os Dados do Proprietário e Responsável Legal virão carregados 
automaticamente do Alvará de Construção.

no

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

botãoClique
“Próximo”.



as perguntas doResponda 
Formulário.

Clique no botão “Próximo”.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.



Caso seja preenchido a opção “sim” na pergunta “A obra sofreu algum
embargo ou interdição durante a obra?” Deverá ser informado se a
situação foi regularizada.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINEHABITE-SE ONLINE



Informe os dados da obra e da
incorporação. Após isso, indique o
número de unidades e de
Torres/Blocos.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

Clique no botão “Salvar”.

HABITE-SE ONLINEHABITE-SE ONLINE



Após o preenchimento de todos os dados. Clique em “Adicionar
Padrão do Empreendimento”

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

O “Tipo de Padrão” é um formulário para caracterizar o padrão do imóvel voltado para
a tributação conforme solicitado pelo Código Tributário Municipal.

HABITE-SE ONLINE



Preencha todos os padrões do 
Empreendimento.

Após o preenchimento clique no
botão “Adicionar padrão”.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Após o preenchimento de todos os 
padrões, clique em “Voltar”.

Caso queira, é possível
remover um padrão já
definido.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Caso tenha dúvidas quanto as definições, coloque o cursor
do mouse sobre o ícone “?”.

Clique na opção “Selecionar Unidades” e preencha os dados
de cada unidade.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Ao clicar em “Selecionar unidades”
irá abrir um checkbox com a lista de
todas a unidades selecionadas.

Clique em “adicionar”.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Após o preenchimento de todas 
as unidades clique em “Salvar”.

A planilha das unidades se comporta de forma similar à uma planilha de Excel, caso o
empreendimento tenha mais de uma unidade e o requerente deseje copiar e colar a unidade
de cima, isto deve ser feito copiando e colando a linha inteira.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Clique nos ícones ao lado caso
queira ter uma prévia das unidades
e informações preenchidas.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Os dados dos profissionais virão carregados do
Alvará de Construção. Poderão ser adicionados
novos profissionais. Caso o empreendimento seja
incorporativo será cobrado a inclusão do
profissional do Ato Declaratório.

Cada profissional se responsabilizará apenas pela
sua atribuição informada durante a emissão do
Alvará de Construção.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Anexe os documentos  
necessários.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Após anexar todos os documentos listados, clique no
botão “Próximo”.

Caso queira, é possível
remover um documento.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Verifique se todos os dados foram 
preenchidos corretamente.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Clique em “Próximo”.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Leia o Termo de Ciência e Responsabilidade e clique 
no checkbox “Eu li e concordo”.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Os novos Responsáveis que poderão vir a ser
acrescentados devem confirmar o requerimento.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Após as confirmações dos responsáveis, clique
em “Processar inscrições”.

Nessa fase é possível o cancelamento
o requerimento.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Leia com atenção e clique no checkbox “Eu li e 
concordo” e após isso em “Continuar”.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Surgirá uma mensagem indicando que suas inscrições 
estão sendo geradas. Clique em “Sair”.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Após a criação das inscrições,
clique em “Próximo”.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Clique nos ícones ao lado para
emissão do DAM do ISS e DAM do
requerimento.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Após a validação dos pagamentos, clique 
no botão “Emitir”.

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



O Documento de Arrecadação do ISS da Construção Civil não é obrigatório ser pago neste
momento, porém na fase de Emissão final será gerada um termo de ciência e responsabilidade,
onde confirma a divida com o ISS à pagar.

Após a validação dos pagamentos, clique 
no botão “Emitir”.

NÃO PAGO

Sempre conferir as informações preenchidas antes de passar para próxima etapa, pois não é possível retornar a etapa anterior.

HABITE-SE ONLINE



Clique no checkbox “Eu li e concordo” e 
em “Continuar”.

HABITE-SE ONLINE



Clique no botão “Download” para  visualizar seu Habite-se.

HABITE-SE ONLINE



HABITE-SE ONLINE



Canais de atendimento



Em caso de dúvida ANTES de abrir o processo



Em caso de dúvida ANTES de abrir o processo

Agende um atendimento 
de PRÉ-ANÁLISE

Canal Urbanismo e 
Meio Ambiente:
https://urbanismoemei
oambiente.fortaleza.ce.
gov.br/servicos/311-fale-
com-a-seuma

!

https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/servicos/311-fale-com-a-seuma


ONLINE: segunda-feira por 
videochamada (assunto: autorização 
sonora e eventos)

PRESENCIAL: quarta-feira das 8h às 
11:30 por ordem de chegada, sem 
necessidade de agendamento. Na 
SEUMA: Av. Dep. Paulino Rocha, 1343

Em caso de dúvida ANTES de abrir o processo



Em caso de dúvida DEPOIS de abrir o processo



Em caso de dúvida DEPOIS de abrir o processo



Em caso de dúvida DEPOIS de abrir o processo

Acesse o guia prático 
do Licencimento Digital



Se o seu processo estiver NOTIFICADO

ONLINE: terça, quinta 
e sexta-feira por 
videochamada



Coordenadoria de Negócios e Inovação
Célula de Capacitação

Secretaria Municipal do Urbanismo e 
Meio Ambiente de Fortaleza 

Grupo de Whastapp Capacitações SEUMA
https://bit.ly/whatsappcapacitacaoseuma

Canal: 
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/servi
cos/622-capacitacao

E-mail: 
capacitacao.seuma@seuma.fortaleza.ce.gov.br

Whastapp: 85 98814-3852

@seumafortaleza

Suporte Habite-se 

(85) 9 8439 7207

https://bit.ly/whatsappcapacitacaoseuma
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/servicos/622-capacitacao
mailto:capacitacao.seuma@seuma.fortaleza.ce.gov.br

