
Ao a 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 

PORTARIA N° 04, 03 DE AGOSTO DE 2020. 

VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE, Presidente da Companhia de Habitação Popular de Campinas, 
no uso da competência inerente ao seu cargo, conforme previsto no artigo 29, incisos I e VIII do 
Estatuto Social, RESOLVE: 

Artigo 10 - Considerando o constante no Relatório Conclusivo da Comissão Sindicante, constituída 
através da portaria n° 03/2017, que apurou os procedimentos internos para as comercializações e 
recomercializações de Imóveis administrados por esta Companhia durante o período de 14 de 
janeiro de 2014 e ate o mês de Junho de 2016, que estão relacionados no protocolo n° 143/2016 e 
1683/2016, em respeito aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da 
legalidade, DETERMINAR que seja instaurado Processo Administrativo Disciplinar, a fim de 
identificar eventuais responsabilidades funcionais pelos fatos narrados. 

Salienta-se que os fatos e a autoria estio limitados nestes documentos bem como que, da análise 
precária dos relatos restaram verificados indícios da suposta violação ao artigo 37, caput, da CF/88, 
descumprimento do disposto da Instrução Normativa n°08/14, artigo 19, incisos "h" do Regimento 
Interno da COHAB Campinas e artigo 482, alínea "h" e "e" da CLT, reconhecida, ainda, a 
possibilidade de classificação dos fatos como atos de improbidade, sendo, portanto, necessária a 
instauração de processo disciplinar para apuração da conduta funcional dos envolvidos. 

Art. 2° - DESIGNAR os empregados Saulo Candido Barbosa, Thuyane Mendes e Ana Cristina 

dos Santos, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar, visando à apuração de eventuais responsabilidades funcionais 

descritas no relatório conclusivo da Sindicância e no parecer do Departamento Jurídico. 

Art. 3° - Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para a conclusão dos trabalhos da referida 
comissão. 

Art. 4° - As deliberações, reuniões e as audiências das comissões terão caráter sigilo, a fim de 

preservar os envolvidos. 

Art. 5° 0 inquérito administrativo obedecerá ao principio do contraditório, assegurada aos acusados 
ampla defesa e contraditório, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 
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Art. 6° - No exercício de suas atribuições a Comissão pode organizar os trabalhos de forma a 
otimizar o andamento do procedimento, sempre respeitando os direitos das vitimas e dos 

investigados. 

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de su 

Campinas, 03 de agosto de 2020. 

Viniciu ssa LI Riverete 

ente da 

Compa a de Habitaç-o Popular de Campina 
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