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Este Manual se propõe a indicar os caminhos a serem
percorridos para ter seu acesso sempre atualizado no
Fortaleza Online. Estas instruções servirão para os casos
em que o requerente necessite CRIAR LOGIN,
RECUPERAR SENHA, ALTERAR LOGIN, ou INSERIR UM E-
MAIL NOVO em seu cadastro no Fortaleza Online.

Primeiramente, é preciso apresentar a página do
Fortaleza Online, que é um sistema de licenciamento
municipal inédito, inovador e pioneiro em todo o Brasil
que qualifica o ambiente de negócios, simplificando e
desburocratizando os processos administrativos ao
disponibilizá-los de forma on-line.

Link do Fortaleza Online
https://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/

Página Inicial do Fortaleza Online
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Cadastre-se

NÃO TEM LOGIN? CADASTRE-SE!

A seguir indicaremos o passo a passo para você realizar um 
cadastro no Sistema Fortaleza Online.



PASSO 1
Acesse o portal do Fortaleza Online através do link: http://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/ e depois 
clique em “Fazer login”.

Passo a Passo

http://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/


PASSO 2
Clique em “Não tem login? Cadastre-se”

Passo a Passo



PASSO 3
O sistema exibirá a tela para cadastramento no passo “Dados Pessoais”. Preencha todos os campos obrigatórios representados 
por um asterisco (*) e clique em próximo. 

Passo a Passo



PASSO 4
Na etapa de confirmação, verifique se os dados informados estão corretos e clique no botão “Confirmar”.

ATENÇÃO
Caso deseje alterar algum dado
informado, basta clicar no botão
“Voltar” para o sistema retornar
para tela de cadastro.

Passo a Passo



PASSO 5
Na etapa de confirmação, verifique se os dados informados estão corretos e clique no botão “Confirmar”.

ATENÇÃO
Caso deseje alterar algum dado
informado, basta clicar no botão
“Voltar” para o sistema retornar
para tela de cadastro.

Passo a Passo



PASSO 6
O sistema exibe a mensagem (AVISO) de confirmação de cadastramento. Conforme orientado, verifique seu e-mail para
confirmação de cadastro.

Passo a Passo
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Recupere sua senha

ESQUECEU SUA SENHA? RECUPERE!

A seguir indicaremos o passo a passo para você recuperar sua 
senha no Sistema Fortaleza Online.



PASSO 1
Acesse o portal do Fortaleza Online através do link: http://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/ e depois 
clique em “Fazer login”.

Passo a Passo

http://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/


PASSO 2
Clique em “Esqueceu sua senha”.

Passo a Passo



PASSO 3
Digite seu CPF e clique no botão “Enviar instruções”.

Passo a Passo



PASSO 4
Selecione o e-mail você quer para recuperar sua senha.

Passo a Passo



PASSO 5
Ao clicar no link, enviado para o e-mail selecionado, no passo anterior, o sistema exibe a tela para seguir as instruções, como
demonstrado na figura abaixo. Depois clique em “Salvar nova Senha”

Passo a Passo



PASSO 6
Após realizar este procedimento sua senha de acesso será alterada. Logo em seguida repita o passo número 1 para acesso ao
sistema.

Passo a Passo



ALTERE  SEU LOGIN
(E-MAIL OU SENHA)
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Altere seu login

PRECISA ALTERAR SEU LOGIN?

A seguir indicaremos o passo a passo para você alterar o seu login 
no Sistema Fortaleza Online.



PASSO 1
Acesse o portal do Fortaleza Online através do link: http://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/ e depois 
clique em “Fazer login”.

Passo a Passo

http://portal.seuma.fortaleza.ce.gov.br/fortalezaonline/portal/


PASSO 2
Clique em “Alteração de login”.

Passo a Passo



PASSO 3
Digite seu CPF e clique em “Pesquisar”. Escolha a opção “ALTERAR E-MAIL DE ACESSO – USUÁRIO COM CONTA ATIVADA”

Passo a Passo



PASSO 4
Digite sua Data de Nascimento e depois clique em “Enviar código” para que o sistema faça envio do código para o e-mail
cadastrado.

Passo a Passo



PASSO 5
O sistema exibe a mensagem de confirmação de e-mail enviado com sucesso.

Passo a Passo



PASSO 6
Procure na sua caixa do correio eletrônico o e-mail o código de segurança enviado. Copie o código de segurança para
preencher o campo <Código de segurança>, conforme demonstrado no passo seguinte.

Passo a Passo



PASSO 7
Digite o código de segurança que foi enviado para o e-mail cadastrado no sistema, no campo <Código de segurança>.
Clique no botão Validar Dados.

Passo a Passo



PASSO 8
Digite seu E-mail Principal* e seu E-mail Alternativo (Opcional) depois descreva o motivo da alteração e finalize clicando em
Alterar Dados.

Passo a Passo



PASSO 9
Após realizar esse procedimento seu login será desativado e você receberá um
e-mail de ativação de conta de acesso.

Passo a Passo



PASSO 10
Procure na sua caixa do correio eletrônico o e-mail para ativar seu Login. Acesse o link “Clique aqui” para ser direcionado para
o Portal do Fortaleza Online.

Passo a Passo



PASSO 11
Clique na opção <Clique aqui> para confirmar seu cadastro.

Passo a Passo



PASSO 12
Pronto! Seu cadastro foi confirmado! Para definir a senha de acesso escolha a opção “ENVIAR E-MAIL PARA ALTERAÇÃO DE
SENHA DE ACESSO” como foi mostrada no 5° PASSO.

Passo a Passo



ALTERE SEU E-MAIL
(PARA USUÁRIOS QUE PERDERAM ACESSO AO E-MAIL 
CADASTRADO)
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Altere seu e-mail

PRECISA ALTERAR SEU E-MAIL POIS PERDEU O ACESSO AO E-MAIL 
CADASTRADO?

A seguir indicaremos o passo a passo para você alterar o seu e-
mail no plataforma E-Sefin.



Este procedimento servirá para os casos em que o requerente
necessite INSERIR UM E-MAIL NOVO em seu cadastro, ou,
quando o mesmo NÃO RECONHEÇA OS E-MAILS
CADASTRADOS no Fortaleza Online, necessitando inserir um
correto.

Primeiramente, é preciso apresentar a página da Secretaria de
Finanças (Sefin) do município de Fortaleza, que é secretaria
responsável pelo serviço, visto que há uma integração entre o
Fortaleza Online e o sistema da Sefin.

A alteração é feita pelo E-Sefin que é uma central virtual de
atendimento provida pela Secretaria de Finanças onde são
disponibilizados diversos serviços protegidos pelo sigilo fiscal,
que podem acessados pelo contribuinte, seu responsável legal
ou seus procuradores devidamente autorizados.

Altere seu e-mail

Link do Portal de Serviços da Sefin 
https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/

Relação de Serviços no Canal da Secretaria de Finanças.

https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/


Altere seu e-mail

Link do Portal de Serviços da Sefin 
https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/

O E-sefin se encontra na aba “Serviços”. Nele estão listadas os
uma série de serviços oferecidos pela Secretaria de Finanças
(Sefin). O E-Sefin é último ítem da lista de opções.

Página do Porta da Sefin 

https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/


Altere seu e-mail

Para utilizar a Plataforma E-Sefin é necessário se cadastrar
usando um e-mail válido e seu número de CPF.

*Observação: Os acessos ao Fortaleza Online e E-sefin são
independentes, ou seja são sistemas diferentes com acessos
diferentes, fica a seu critério utililzar o mesmo email e senha
nos dois acessos.

A seguir, será feita uma apresentação dos procedimentos para
solicitação de alteração de email, apresentando as etapas que
estão disponíveis no E-Sefin.

E-Sefin 

Central Virtual onde podem ser solicitados 
serviços da Sefin diretamente na internet.



PASSO 1
Acesse o site da Sefin e na aba de serviços, clique em “E-Sefin”. 

Passo a Passo



PASSO 2
Clique em acessar o E-Sefin. 

Passo a Passo



PASSO 3
Se ainda não tiver acesso ao sistema clique em “solicite seu acesso”. 

Passo a Passo



PASSO 4
Preencha com seus dados: CPF, um e-email válido e as letras de acordo com a imagem que aparecerá em sua tela. 

Passo a Passo



PASSO 5
Após o preenchimento você receberá um e-mail da Sefin para concluir o cadastro. 

Passo a Passo



PASSO 6
Faça o preenchimento dos dados do formulário. 

Passo a Passo



PASSO 7
Inclua a documentação solicitada pela Secretaria de Finanças e confirme o cadastro. Você receberá um e-mail com a 
confirmação do cadastro. 

Passo a Passo



PASSO 8
Insira seus dados: CPF, senha e as letras/números que aparecem na sua tela e clique em entrar. 

Passo a Passo



PASSO 9
Na página inicial do seu login no E-Sefin, clique na bolinha preta ao lado do seu nome. 

Passo a Passo



PASSO 10
Clique em alteração de dados cadastrais” . 

Passo a Passo



PASSO 11
Clique no botão “novo”. . 

Passo a Passo



PASSO 12
Na primeira página caso deseje alterar algum dado cadastral seu, faça a substituição das informações. 

Passo a Passo



PASSO 12 - continuação
Caso deseje alterar algum outro  dado cadastral, faça a substituição das informações e clique em próximo. 

Passo a Passo



PASSO 13
No campo Tipo contato” selecione a opção “E-mail” e no campo “Descrição” digite o endereço de e-mail a ser alterado e 
clique em próximo. 

Passo a Passo



PASSO 14
Insira a documentação solicitada pelo sistema e clique em “Enviar Processo”. 
Após a análise  da Sefin, é  feita a inclusão do e-mail.

Passo a Passo



PASSO 15
No Fortaleza Online digite seu CPF e clique em “Esqueceu sua Senha” . 
Escolha seu novo e-mail cadastrado para prosseguir com a atualização de uma nova senha.   

Passo a Passo

xxx.xxx.xxx-xx



Parabéns! 
Você incluiu o 

email no 
Fortaleza 
Online.

Fluxograma

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Clique em alterar 
dados cadastrais. 

Clique no botão 
“novo”. 

“Altere algum dado 
cadastral seu, se não 
clique em próximo”. 

“No ítem” contatos 
insira o e-mail que 

deseja incluir e 
clique em próximo.

Insira a 
documentação 

solicitada. Clique em 
enviar processo. 

6 7

Acesse o 
Portal de 

Serviços da 
Sefin

Clique no 
serviço “E-Sefin”

Caso não 
tenha 

cadastro, 
clique em 

solicite seu 
acesso 

Se já possui cadastro 
ou acabou de 

concluir o mesmo, 
preencha  seus 

dados

Faça seu Login

Você deu início a 
solicitação de uma  
aletração de dados, 
agora siga o fluxo 

do serviço!

“Clique no campo 
da foto no seu 

acesso”

Após a análise da 
Sefin é feita a 

inclusão do e-mail no 
Fortaleza Online. 



CADASTRE SUA EMPRESA NO MUNICÍPIO
(PESSOA JURÍDICA QUE NÃO TEM CADASTRO MUNICIPAL)05



Este procedimento servirá para os casos em que o requerente
necessite CADASTRAR SUA EMPRESA NO MUNICÍPIO.

Primeiramente, é preciso apresentar a página da Secretaria de
Finanças (Sefin) do município de Fortaleza, que é secretaria
responsável pelo serviço, visto que há uma integração entre o
Fortaleza Online e o sistema da Sefin.

O cadastro é feito pelo E-Sefin que é uma central virtual de
atendimento provida pela Secretaria de Finanças onde são
disponibilizados diversos serviços protegidos pelo sigilo fiscal,
que podem acessados pelo contribuinte, seu responsável legal
ou seus procuradores devidamente autorizados.

Link do Portal de Serviços da Sefin 
https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/

Relação de Serviços no Canal da Secretaria de Finanças.

Cadastre sua Empresa

https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/


Link do Portal de Serviços da Sefin 
https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/

O E-sefin se encontra na aba “Serviços”. Nele estão listadas os
uma série de serviços oferecidos pela Secretaria de Finanças
(Sefin). O “E-Sefin” é último ítem da lista de opções.

Página do Porta da Sefin 

Cadastre sua Empresa

https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/


Para utilizar a Plataforma E-Sefin é necessário se cadastrar
usando um e-mail válido e seu número de CPF.

*Observação: Os acessos ao Fortaleza Online e E-sefin são
independentes, ou seja, são sistemas diferentes, com acessos
diferentes, fica a seu critério utililzar o mesmo email e senha
nos dois acessos.

A seguir, será feita uma apresentação dos procedimentos para
cadastrar uma empresa no Município, apresentando as etapas
que estão disponíveis no E-Sefin.

E-Sefin 

Central Virtual onde podem ser solicitados 
serviços da Sefin diretamente na internet.

Cadastre sua Empresa



PASSO 1
Acesse o site da Sefin e na aba de serviços, clique em “E-Sefin”. 

Passo a Passo



PASSO 2
Clique em acessar o E-Sefin. 

Passo a Passo



PASSO 3
Se ainda não tiver acesso ao sistema clique em “solicite seu acesso”. 

Passo a Passo



PASSO 4
Preencha com seus dados: CPF, um e-email válido e as letras de acordo com a imagem que aparecerá em sua tela. 

Passo a Passo



PASSO 5
Após o preenchimento você receberá um e-mail da Sefin para concluir o cadastro. 

Passo a Passo



PASSO 6
Faça o preenchimento dos dados do formulário. 

Passo a Passo



PASSO 7
Inclua a documentação solicitada pela Secretaria de Finanças e confirme o cadastro. Você receberá um e-mail com a 
confirmação do cadastro. 

Passo a Passo



PASSO 8
Insira seus dados: CPF, senha e as letras/números que aparecem na sua tela e clique em entrar. 

Passo a Passo



PASSO 9
Na página inicial do seu login no E-Sefin, clique em “Cadastros Municipais” e depois clique em “CPBS”.

Passo a Passo



PASSO 10
Selecione a opção “Autônomo” ou “Pessoa Jurídica”.

Passo a Passo



PASSO 11
Clique em “Novo” para dar início ao seu requerimento. 
Obs: Nesta página você também poderá visualizar e acompanhar os seus requerimentos cadastrados.

Passo a Passo



PASSO 12
Selecione a opção “Inscrição CPBS via E-SEFIN” e clique em “Selecionar”. 

Passo a Passo



PASSO 13
Dando início a primeira fase do requerimento chamada “Procurador”, informe se a requisição é por procuração, marcando 
“Sim” ou “Não” e depois clique em “Avançar”.

Passo a Passo



PASSO 14
Na fase “Dados Básicos”, informe os dados solicitados e depois clique em “Avançar”.

Passo a Passo



PASSO 15
Na fase final do requerimento “Documentação”, anexe os documentos solicitados e clique em “Enviar Processo”. 
Pronto, o seu processo foi protocolado! Agora você deverá aguardar a análise e finalização do mesmo.
Ao finalizar seu processo na SEFIN, seu CNPJ estará disponível na Plataforma Fortaleza Online

Passo a Passo

ATENÇÃO
Você poderá acompanhar o 
andamento deste processo 

em “Requerimentos 
Cadastrados” conforme 

demonstrado no Passo 11.



Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais:

Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA

@seumafortaleza


