
  

CONHABI NS 

C O NS E L H O  DE  H A B I T A Ç ÃO  DE  I N T E R E S S E  S O CI AL  

 

EDITAL ELEITORAL PARA VAGAS DOS MEMBROS TITULARES E 

SUPLENTES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DO 

CONHABINS - MANDATO 2021-2023 

 

O Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social vem, nos termos do art. 

2º, Incisos G, H, I e J, da Lei Complementar N.º 144 de 30 de outubro de 2014, e das regras 

definidas e aprovadas em reunião ordinária do Conhabins, realizada no dia 11 de julho de 

2022, CONVOCAR os cidadãos de instituições interessadas a participarem do processo 

eleitoral para vagas de conselheiros, representantes titulares e suplentes, da sociedade civil 

organizada, quais sejam: 

 

Um membro indicado pelos Representantes dos Conselhos Comunitários da Região Norte; 

Um membro indicado pelos Representantes dos Conselhos Comunitários da Região Sul; 

Um membro indicado pelos Representantes dos Conselhos Comunitários da Região Leste; 

Um membro indicado pelos Representantes dos Conselhos Comunitários da Região Oeste; 

 

Os conselheiros eleitos e indicados passarão a integrar o Conhabins durante um mandato de 

02 (dois) anos, referente ao biênio 2021-2023.  

 

 

CAPÍTULO I 

DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE 

NATAL 

 

1 A Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes – 

SEHARPE abrirá o período de 18 de julho a 07 de agosto de 2022, para cadastro e renovação 

de cadastro dos conselhos comunitários e associações de bairros e assentamentos precários, 

com a finalidade de possibilitar a participação de seus membros na eleição do Conselho 

Municipal de Habitação de Interesse Social. 

 

1.1 O cadastro ou renovação de cadastro poderá ser realizado presencialmente na sede do 

Conhabins, localizado a Rua Princesa Isabel, 799 (térreo) no horário das 9h às 13h, de 

segunda a sexta-feira; ou virtualmente, por meio do preenchimento correto do formulário 

presente no endereço eletrônico: https://www.natal.rn.gov.br/conhabins 

 

1.2 Para cadastro ou renovação de cadastro será necessária a apresentação dos seguintes 

documentos, pelos conselhos comunitários e associações de bairros e assentamentos 

precários: Registro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e cópia da última Ata de Posse da 

Diretoria e Certidão registrada em Cartório, conforme preceitua o Regimento Interno do 

Conhabins, além de comprovante de endereço da entidade, cópia de documento de 

identificação com foto e CPF do atual presidente. 

 



2 A entidades que não realizarem cadastro ou renovação de cadastro conforme define o item 

1, não poderão participar do processo eleitoral para representantes da sociedade civil 

organizada no Conhabins. 

3 A lista de entidades cadastradas ou renovados os cadastros passará por homologação da 

Secretaria Executiva, que publicará no Diário Oficial do Município até o dia 10 de agosto 

de 2022 as entidades com cadastro regularizado. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS ELEIÇÕES DOS REPRESENTANTES DAS ZONAS ADMINISTRATIVAS DA 

CIDADE DO NATAL 

 

4. DA INSCRIÇÃO E HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS 

 

4.1 As inscrições de candidatos a vagas de titular e suplente, representantes das Zonas 

Administrativas para o Conhabins, ocorrerão no período de 15 a 21 de agosto de 2022, 

presencialmente na sede do Conhabins, localizado a Rua Princesa Isabel, 799 (térreo) no 

horário das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira; ou por meio eletrônico, através do 

preenchimento do Formulário de Inscrição no endereço eletrônico: 

https://www.natal.rn.gov.br/conhabins 
 

4.2 A homologação e divulgação dos candidatos inscritos ocorrerá no dia 24 de agosto de 

2022 no Diário Oficial do Município; 

 

4.3 Poderão candidatar-se apenas cidadãos maiores de 18 anos, residentes em Natal; 

 

4.4 O candidato, no ato da inscrição, deverá preencher a ficha de inscrição disponível no 

endereço virtual https://www.natal.rn.gov.br/conhabins ou presencialmente, 

anexando cópia de documento oficial com foto (Carteira de Identidade, carteira de habilitação, 

entre outros que atendam aos critérios deste Edital) - frente e verso, do CPF, comprovante de 

residência em Natal, no bairro da zona administrativa para a qual está se candidatando e ainda 

documento assinado pelo presidente da instituição indicando seu nome para a concorrência da 

vaga; 

 

4.5 Para o caso do próprio presidente se candidatar, apresentar ata do Conselho concordando 

com sua própria indicação; 

 

4.6 A apresentação correta dos documentos descritos no item 4.4 e 4.5 (quando for o caso) 

garantirão ao candidato o direito da candidatura e do voto; 

 

4.7 O processo eleitoral será coordenado pela Comissão Eleitoral e pela Secretaria Executiva 

do Conhabins; 

 

4.8 O dia 25 de agosto de 2022 será reservado para a apresentação de recursos acerca das 

homologações, não cabendo, após esse período, quaisquer novos recursos; 

 
4.9 Os recursos deverão ser apresentados por meio do endereço eletrônico 

@conhabins.natal@outlook.com  e serão respondidos até o dia 26 de agosto de 2022 pelo 

mesmo meio de comunicação; 
 
4.10 No Diário Oficial do Município do dia 29 de agosto de 2022 será publicada a lista 

definitiva de candidatos homologados. 

 

 

https://suporteti.natal.rn.gov.br/index.php?redirect=/front/document.send.php?docid=1174&tickets_id=2022060311


 

 

5 ASSEMBLEIA DE ESCOLHA OU ELEIÇÃO DIRETA  

 

5.1 A escolha dos novos conselheiros do Conhabins ocorrerá em assembleia marcada para o 

dia 01 de setembro de 2022 às 9h da manhã na sala de reuniões da SEHARPE. Deverão se 

fazer presentes os candidatos e os representantes dos conselhos comunitários, associações de 

bairros e assentamentos precários que assim desejarem participar.  

 

5.2 A quantidade de presentes não poderá exceder as 20 pessoas, sendo priorizada a presença 

dos candidatos e, pelo menos um representante do Conselho ao qual ele faz parte. 

 

5.3 A escolha dos novos representantes poderá acontecer por aclamação durante a assembleia. 

Caso, os presentes não cheguem a um acordo quanto aos eleitos, o processo será definido pela 

presidente do Conhabins como eleição direta.  

 

5.4 Sendo eleitos em assembleia, os novos conselheiros assinarão a ata eleitoral. 

 

5.5 Para o caso de eleição direta, esta acontecerá no dia 09 de setembro de 2022. A urna será 

aberta para votação das 8h às 14h na sede do Conhabins, localizado a Rua Princesa Isabel, 

799 (térreo), sendo acompanhada neste turno eleitoral, pela Comissão eleitoral. 

 

5.6 Poderá votar qualquer cidadão maior de 18 anos residente em Natal, o qual apresentará no 

ato da votação, a cópia e o original do documento de identificação pessoal com foto, CPF e 

comprovante de residência atualizado.  

 

5.7 O resultado da eleição será publicado no Diário Oficial do Município até o dia 11 de 

setembro de 2022; 

 
5.8 Cada eleitor poderá votar apenas uma vez, no candidato escolhido, de acordo com seu 

comprovante de residência; 

 

6. DA APURAÇÃO DOS VOTOS E DO RESULTADO FINAL DA ELEIÇÃO 

 

6.1 A apuração dos votos acontecerá ao término do dia de votação, sendo divulgados os 

representantes titulares e os suplentes eleitos, com a assinatura de ata e a validação e 

homologação das entidades e da comissão eleitoral; 

 

6.2 Em caso de empate será eleito o candidato de maior idade; 
 

 

ANEXO I 

 

MODELO DE CARTA DE INDICAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA 

 

 

(utilizar papel timbrado para elaboração do documento, com cabeçalho contendo nome da 

entidade, endereço e outras informações que possam ser relevantes) 

 

CARTA DE INDICAÇÃO 

 

 



A (nome da entidade) ______________________________, inscrita no CNPJ sob o número (caso 

haja) ______________________, criada em (descrever data e ato de criação da entidade), localizada 

(informar o endereço) _________________________, vem apresentar o Sr. (a) 

__________________________, inscrito (a) no CPF sob o n° _________________ e RG n° 

_____________________, residente e domiciliado (a) ______________________________, 

Natal/RN, como seu representante para candidatura a conselheiro do Conselho Municipal de 

Habitação de Interesse Social na vaga referente a representação de (citar a vaga a qual está 

concorrendo) ________________________________________________________. 

 

 

Natal, ______/________/_______ 

 

 

 

____________________________________________________ 

Nome, CPF e assinatura do representante legal da entidade 


