
 

 

EDITAL 05/2021 – DISPÕE SOBRE INFORMAÇÕES COMPLEMEN TARES PARA A 

ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS. 

 

A Presidente da Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, conforme 

Lei Complementar Municipal nº 4.649/2020 e a delegação de competências previstas pela 

Portaria nº 35/2021, de 09 de março de 2021, TORNA PÚBLICO INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES PARA A ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO PREVID ENCIÁRIO DO 

PREVIVAG: 

 

DA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO “MEU RPPS” 

 

Art. 1º - O Aplicativo “Meu RPPS” passou por atualização recente para contemplar a eleição 

nos moldes previstos pelos Editais do PREVIVAG, razão pela qual, eventualmente o mesmo 

poderá requerer atualização de versão das seguintes formas: 

 

I – Ao abrir o Aplicativo o usuário poderá visualizar uma mensagem de alerta informativo 

solicitando atualização da versão, quando então, o mesmo deverá excluir/remover/desinstalar 

o Aplicativo e baixa-lo novamente na Loja Play Store ou App Store, seguindo todos demais 

passos de instalação; 

II – Ao abrir o Aplicativo o usuário poderá visualizar uma mensagem de alerta solicitando 

atualização dos dados pessoais, quando então, o usuário deverá preencher os dados 

solicitados em campo próprio, ou; 

III – Em caso de ao abrir o Aplicativo e na tela inicial conter somente os campos denominados 

“Dados Pessoais” e “Sair”, o usuário deverá abrir o campo de “Dados Pessoais”, atualizar os 

dados e sair do Aplicativo clicando no botão “Sair”, e então, realizar novamente o Login com 

usuário e senha, para que os demais campos sejam disponibilizados, inclusive o campo de 

votação.  

 

DO SMS DE AUTENTICAÇÃO  

 

Art. 2 – Nos termos do Art. 3, § 1º do Edital 04/2021, será exigida informação de código de 

validação para a votação. 



 

§1º - O código de validação será enviado via SMS para celular que deverá ser informado pelo 

usuário no momento da votação. 

 

§2º - Cada usuário deverá informar no momento da votação o seu número de telefone pessoal, 

preferencialmente o mesmo número cadastrado no campo “Dados Pessoais”. 

 

§3º - Os números de telefone cadastrados para receber o código de validação passarão por 

auditoria após a votação para verificação da autenticidade dos votos. Caso haja comprovação 

de inconsistência(s), poderão ser anulados os votos cujos códigos de validação tenham sido 

enviados para o mesmo número de telefone, mediante relatório pormenorizado da Comissão 

Eleitoral e parecer da Procuradoria do PREVIVAG. 

 

DOS SEGURADOS QUE POSSUEM DOIS VÍNCULOS COM O MUNICÍPIO 

 

Art. 3º - O segurado detentor de dois cargos acumuláveis no município de Várzea Grande, terá 

direito a apenas um voto, conforme o disposto no Art. 11 da Portaria nº 029/2021.  

 

Parágrafo único – Caso o segurado detentor de dois cargos acumuláveis seja inativo em pelo 

menos um dos vínculos, será considerada APENAS  a categoria de “servidor inativo ”, 

devendo o mesmo exercer o seu voto conforme listagem dos candidatos representantes dos 

servidores INATIVOS.  

 

DO SIGILO DA VOTAÇÃO 

 

Art. 4º - O voto é secreto, sendo possível auditar apenas os nomes dos segurados que 

exercitaram o direito ao mesmo. 

 

DA AUDITORIA  

 

Art. 5º -  Eventual suspeita de má fé por parte dos candidatos e dos segurados na votação 

deverá ser comunicada à Comissão Eleitoral no prazo máximo de 24 horas após a Reunião de 

Apuração dos votos, via email: eleicoes@previvag.com.br. 

 



§1º - A comunicação de suspeita conforme descrito no caput deste artigo, deverá conter 

identificação do denunciante, o qual terá garantia de sigilo de seus dados, bem como, as 

evidências para apuração da denuncia. 

§2º - Recebida a denuncia, a Comissão Eleitoral procederá à apuração imediata dos fatos. 

§3º - Deverá constar no resultado da apuração  Relatório pormenorizado da Comissão Eleitoral 

homologado pela Procuradoria do PREVIVAG. 

§4º - O resultado final das Eleições, Previsto no Art. 9º do Edital 04/2021 somente será 

publicado depois de concluída a apuração de fraude, caso ocorra a suspeita. 

 

 

Registra-se, publique-se, cumpra-se. 

 

 

Várzea Grande, 23 de abril de 2021. 

 

 

 

Paulina Costa Marques Medeiros Miranda 

Presidente Comissão Eleitoral do Conselho Previdenciário 

 

 

 

 

 


