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DECRETO N° 13.035 DE 10 DE DEZEMBRO DE  2012 
 

Dispõe sobre a proteção do Pa-
trimônio Histórico-Cultural,             
através do tombamento da PA-
VIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ 
AVELINO, na forma que indica. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 8°, 
Inciso X , combinado com os artigos 280 e 281 da Lei Orgânica 
do Município de Fortaleza, bem como com a Lei n° 9347/2008, 
e CONSIDERANDO o comando constitucional inserido no 
inciso III, do art. 23 e 216 da Constituição Federal de 1988. 
CONSIDERANDO  o Parecer votado e aprovado pelo Conselho 
de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (COMPHIC), 
registrado em ata da 19ª Reunião do COMPHIC, no dia 08 de 
abril de 2010. CONSIDERANDO o Processo n° 50524/2008, 
que trata do pedido de Tombamento. CONSIDERANDO o com-
portamento da atual Administração Municipal com a preserva-
ção da memória coletiva do povo fortalezense. DECRETA: Art. 
1° - Fica tombamento, em caráter definitivo, a PAVIMENTAÇÃO 
DA RUA JOSÉ AVELINO, nesta capital, haja vista o seu alto 
valor simbólico, portador de inelutável referência à identidade e 
à memória da sociedade fortalezense. Art. 2° - Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 10 de dezembro de 2012. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

DECRETO N° 13.036 DE 10 DE DEZEMBRO DE  2012 
 
Dispõe sobre a proteção do Pa-
trimônio Histórico-Cultural,             
através do tombamento da 
CASA DO PORTUGUÊS, na 
forma que indica. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 8°, 
Inciso X, combinado com os artigos 280 e 281 da Lei Orgânica 
do Município de Fortaleza, bem como com a Lei n° 9347/2008, 
e CONSIDERANDO o comando constitucional inserido no 
inciso III, do art. 23 e 216 da Constituição Federal de 1988. 
CONSIDERANDO o Tombamento provisório do imóvel denomi-
nado  CASA DO PORTUGUÊS, viabilizado por meio do Decre-
to Municipal nº 11.964 de 11 de janeiro de 2006. CONSIDE-
RANDO  o Parecer votado e aprovado pelo Conselho de Prote-
ção ao Patrimônio Histórico-Cultural (COMPHIC), registrado em 
ata da 30ª Reunião do COMPHIC, no dia 06 de setembro de 
2011, publicado no Diário Oficial do Município nº 14.816, em 20 
de junho de 2012. CONSIDERANDO o Processo n° 16/2006, 
que trata do pedido de Tombamento. CONSIDERANDO o com-
portamento da atual Administração Municipal com a preserva-
ção da memória coletiva do povo fortalezense. DECRETA: Art. 
1° - Fica tombamento, em caráter definitivo, o imóvel localizado 
na Av. João Pessoa, nº 5094, no Bairro Damas, nesta capital, 
denominado CASA DO PORTUGUÊS,  haja vista o seu alto 
valor simbólico, portador de inelutável referência à identidade e 
à memória da sociedade fortalezense. Art. 2° - Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 10 de dezembro de 2012. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

DECRETO N° 13.037 DE 10 DE DEZEMBRO DE  2012 
 
Dispõe sobre a proteção do  
Patrimônio Histórico-Cultural,           
através do tombamento do 
prédio do COLÉGIO DORO-
TÉIAS, na forma que indica. 

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 8°, 
Inciso X, combinado com os artigos 280 e 281 da Lei Orgânica 
do Município de Fortaleza, bem como com a Lei n° 9347/2008, 
e CONSIDERANDO o comando constitucional inserido no 
inciso III, do art. 23 e 216 da Constituição Federal de 1988. 
CONSIDERANDO o Tombamento provisório do imóvel denomi-
nado COLÉGIO DOROTÉIAS, viabilizado por meio do Decreto 
Municipal nº 11.966 de 11 de janeiro de 2006. CONSIDERAN-
DO  o Parecer votado e aprovado pelo Conselho de Proteção 
ao Patrimônio Histórico-Cultural, registrado em ata da 5ª Reu-
nião do COMPHIC, no dia 07 de outubro de 2008. CONSIDE-
RANDO o Processo n° 18/2006, que trata do pedido de Tom-
bamento. CONSIDERANDO o comportamento da atual Admi-
nistração Municipal com a preservação da memória coletiva do 
povo fortalezense. DECRETA: Art. 1° - Fica tombamento, em 
caráter definitivo, o imóvel localizado na Av. Visconde do Rio 
Branco, nº 2078, no Bairro Joaquim Távora, nesta capital, de-
nominado COLÉGIO DOROTÉIAS,  haja vista o seu alto valor 
simbólico, portador de inelutável referência à identidade e à 
memória da sociedade fortalezense. Art. 2° - Este Decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 10 de dezembro de 2012. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

DECRETO N° 13.038 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
Dispõe sobre a proteção do          
Patrimônio Histórico-Cultural,     
através do tombamento do 
prédio do CLUBE NÁUTICO 
ATLÉTICO CEARENSE, na 
forma que indica. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 8°, 
Inciso X , combinado com os artigos 280 e 281 da Lei Orgânica 
do Município de Fortaleza, bem como com a Lei n° 9347/2008, 
e CONSIDERANDO o comando constitucional inserido no 
inciso III, do art. 23 e 216 da Constituição Federal de 1988. 
CONSIDERANDO o Tombamento provisório do imóvel denomi-
nado CLUBE NÁUTICO ATLÉTICO CEARENSE, viabilizado 
por meio do Decreto Municipal nº 11.957 de 11 de janeiro de 
2006. CONSIDERANDO o Parecer votado e aprovado pelo 
Conselho de Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural, datado 
do dia 10 de fevereiro de 2009, registrado em ata da 9ª Reu-
nião do COMPHIC, no dia 08 de abril de 2009. CONSIDERAN-
DO o Processo n° 10/2006, que trata do pedido de Tombamen-
to. CONSIDERANDO o comportamento da atual Administração 
Municipal com a preservação da memória coletiva do povo 
fortalezense. DECRETA: Art. 1° - Fica tombamento, em caráter 
definitivo, o imóvel localizado na Av. da Abolição, nº 2727, no 
Bairro Meireles, nesta capital, denominado CLUBE NÁUTICO 
ATLÉTICO CEARENSE,  haja vista o seu alto valor simbólico, 
portador de inelutável referência à identidade e à memória da 
sociedade fortalezense. Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 10 de dezembro de 2012. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

DECRETO N° 13039 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012 
 

Dispõe sobre a proteção do  
Patrimônio Histórico-Cultural,            
através do tombamento do 
prédio do IDEAL CLUBE, na 
forma que indica. 

 
 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 8°, 


