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fi ca delimitada ao lote 01, onde se inserem os bens. 
 Artigo 3º -  A área envoltória delimitada no artigo 2º desta resolução, o lote 01, fi ca 
regulamentada como segue (mapa em anexo):
 1-  Faixa “non aedifi candi” de 4,00 metros, contada a partir da fachada sul da Igreja 
tombada até o fi nal do lote, no acesso lateral pela Rua Francisco Egídio.
 2-  Faixa “non aedifi candi” de 10,00 metros de largura, contada a partir da fachada les-
te da Igreja tombada, e no comprimento, estendida da fachada sul da edifi cação anexa 
aos bens tombados até o fi nal do lote.
 3-  Faixa “non aedifi candi” contada a partir da fachada leste da Casa Paroquial tomba-
da até o limite do lote, no acesso lateral pela Rua 24 de Maio.
 4-  A edifi cação anexa aos bens tombados onde qualquer intervenção que se pretenda 
promover deverá ser precedida de projeto analisado e aprovado pelo Condepacc. 
 5-  A área do pátio interno, onde qualquer intervenção que se pretenda promover deve-
rá ser precedida de projeto analisado e aprovado pelo Condepacc. 
 Artigo 4º -  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural da Secretaria Muni-
cipal de Cultura autorizada a inscrever no livro tombo competente os bens tombados 
por esta resolução.
 Artigo 5º -  Faz parte desta resolução o mapa de identifi cação e localização dos bens 
tombados e área envoltória. 
 Artigo 6º -  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 Campinas, 13 de agosto de 2013 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal De Cultura
Presidente Do CONDEPACC 

 CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
DE CAMPINAS - CONDEPACC 

 RESOLUÇÃO Nº. 126 de 27 de Junho de 2013 
 
Claudiney Rodrigues Carrasco, Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atri-
buições legais, conforme artigo 10 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro 1987 e 
Decreto Municipal 9585 de 11 de Agosto de 1988, baseando-se em decisão do Conse-
lho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, Condepacc, do qual é presidente, 
conforme ata nº. 418, de 25 de Abril de 2013, resolve:
 Artigo 1º -  Fica tombado o processo nº. 04/2012, denominado  “Subestação Lix da 
Cunha” -   Subestação de energia elétrica para tração da Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro , localizada entre a Avenida Lix da Cunha e a Rua Eugenio Ferreira 
Camargo, bairro Vila Itália, importante conjunto técnico e arquitetônico, pioneiro no 
Brasil no uso de energia elétrica pesada, e, precursor na cidade do estilo art-déco em 
suas edifi cações.
 Parágrafo primeiro -  Ficam protegidos pelo tombamento as edifi cações e elementos 
listados a seguir (mapa em anexo):
 1 -  Casa da manutenção em suas fachadas e volumetria.
 2 -  Casa do transformador em suas fachadas e volumetria.
 3 -  Casa do chefe da subestação em suas fachadas e volumetria.
 4 -  Subestação de energia para tração em suas fachadas e volumetria.
 5 -  Área primária de transformadores - armação.
 6 -  Duas torres de energia de alta tensão - armações.
 7 -  Maquinários internos da subestação de energia elétrica para tração.
 8 -  Um grupo de motor gerador.
 9 -  Equipamento externo (transformador) da subestação.
 Parágrafo segundo -  Qualquer intervenção que se pretenda promover nos bens tomba-
dos deverá ser precedida de projeto previamente analisado e aprovado pelo Condepacc. 
 Parágrafo terceiro -  Os bens tombados pela presente resolução passam a ser objeto 
das sanções e benefícios previstos pela Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 
1987, e, pela Lei Municipal 12445 de 21 de dezembro de 2005, regulamentada pelo 
Decreto Municipal 15358 de 28 de dezembro de 2005.
 Artigo 2º -  A área envoltória do bem tombado no artigo 1º desta resolução, conforme 
preveem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal 5885 de 17 de dezembro de 1987, 
fi ca delimitada ao lote, s/nº, identifi cado no mapa em anexo, onde se inserem as edifi -
cações e elementos tombados.
 Parágrafo único -  Qualquer intervenção que se pretenda promover na área envoltória 
delimitada acima deverá ser precedida de projeto previamente analisado e aprovado 
pelo Condepacc. 
 Artigo 3º -  Fica a Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural da Secretaria Muni-
cipal de Cultura autorizada a inscrever no livro tombo competente os bens tombados 
por esta resolução.
 Artigo 4º -  Faz parte desta resolução o mapa de identifi cação e localização do bem 
tombado e sua área envoltória. 
 Artigo 5º -  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

  Campinas, 13 de agosto de 2013 
 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO 

 Secretário Municipal De Cultura
Presidente Do CONDEPACC 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PORTARIA NAED SUL N° 26/2013   
 A Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-
cativa Descentralizada da região Sul, fundamentada na Portaria SME Nº 114, de 30 de 
dezembro de 2010, na Resolução SME/FUMEC Nº 04/2007 de 18 de julho de 2007, 
em seu art. 3º, Inciso III, na Resolução SME 23/2010 de 18 de novembro de 2010, e no 
artigo 11, em seu Parágrafo Único, da Resolução SME nº 20/2013 de 26 de fevereiro 
de 2013, expede a seguinte Portaria:
 Art. 1°  Fica homologado o Adendo/Adequação ao Projeto Pedagógico da seguinte 
unidade educacional municipal pública de Ensino Fundamental abrangida pela Rede 
Municipal de Ensino de Campinas.
- EMEF "VIOLETA DÓRIA LINS"
 Art. 2°  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a fevereiro de 2013. 

 Campinas, 14 de agosto de 2013 
 MARIA DA GRAÇA ÁVILA S. CARVALHO 

 Representante Regional Da Secretaria Municipal De Educação 
  

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 EM 14/08/2013 
  Processo Administrativo  n.º 13/10/10109 I nteressado : Secretaria Municipal de Edu-
cação  Referência : Pregão Eletrônico n.º 158/2013  Objeto : Contratação de empresa 
para prestação de serviços de intermediação da compra de passagens aéreas, abran-
gendo emissão, alteração e cancelamento de bilhetes (nacionais e internacionais), da 
reserva de hospedagem com ou sem pensão completa em hotéis no Brasil e no exterior 
e da reserva em hotéis de sala com infraestrutura para eventos.

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto 
no art. 8º, do Decreto Municipal nº 17.518/12,  AUTORIZO  a despesa no valor global 
de R$ 264.033,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e trinta e três reais), sendo R$ 
240.030,00 (duzentos e quarenta mil e trinta reais) para pagamento de passagens, hos-
pedagens, refeições e locação de sala e R$ 24.003,00 (vinte e quatro mil e três reais) 
para pagamento da remuneração com o percentual de 10,00% (dez por cento) de taxa 
de administração, ofertado pela empresa adjudicatária TERRA SOL AGÊNCIA DE 
VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA.
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e
3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal De Educação 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 HOMOLOGAÇÃO      
 Processo Administrativo:  2013/10/21553
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Presencial n° 16/2013
 Objeto : Registro de Preços para prestação de serviços de transporte através de veí-
culos de passageiro tipo ônibus e micro-ônibus com combustível e motoristas devi-
damente habilitados, em conformidade com as especifi cações técnicas constantes do 
Projeto Básico.
Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe e em res-
peito aos ditames das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/00, HOMOLOGO o Pregão 
Presencial nº 16/2013 referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços uni-
tários para os itens 01 (R$ 1.000,00) ofertado pela empresa adjudicatária VIAÇÃO 
PRINCESA D’OESTE LTDA, CNPJ 45.993.490/0001-02, bem como para os itens 02 
(R$ 1.390,00) e 03 (R$ 850,00), ofertados pela empresa adjudicatária TRANSPOR-
TADORA CARDELLI LTDA, CNPJ 50.705.268/0001-05
Publique-se na forma da lei.
Encaminhe-se à Assessoria Jurídica da FUMEC para a lavratura da competente Ata 
de Registro de Preços.  

 Campinas, 13 de agosto de 2013 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Presidente Da FUMEC 
  

 PORTARIA FUMEC/CEPROCAMP Nº 03/2013   
 À Presidente da Fundação Municipal Para Educação Comunitária - FUMEC, no uso 
das atribuições de seu cargo e considerando a exigência da Lei de Responsabilidade 

lucas.pavanello
Realce


