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RETIFICA os atos: Portaria nº 189/2012, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC nº 41/2003, concede 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/10/2012, à servidora Eliane Rubia Tondolo,matrícula 20944-9, cargo de 
Auxiliar de Escriturário, padrão 06, classe H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
5.472,08 (cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oito centavos), portaria nº 026/2018. 

AUTORIZA viagem de Marina Zancanaro Borowski e Aline Machado Kuns nos dias 07 a 09 de março de 2018, a Porto 
Alegre/RS, portarias nº 027/2018 e nº 028/2018. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 54/2014, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da CF, combinado 
como artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, concede aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/03/2014, 
ao servidor Luiz Celso Teodoro, matrícula 21762, cargo de Motorista, padrão 5, Grau H, regime jurídico estatutário,com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 2.794,80 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), portaria 
nº 029/2018. 

CONCEDE aposentadoria por invalidez permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 
17º da CF, redação dada pela EC nº41/2003, a contar de 01/04/2018,à servidora Isabel Aparecida Mello de Meira, matrícula 
27195, Professora, Nível III, Grau F, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.463,77 (dois mil, quatrocentos e sessenta 
e três reais e setenta e sete centavos), portaria 030/2018. 

CONCEDE aposentadoria voluntária por implemento de idade, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, §1º, inciso III, 
alínea "b", combinado com o §§ 3º e 17º da CF, redação dada pela EC nº 41/2003, a contar de 01/04/2018, à servidora 
Terezinha da Silva Zolet, matrícula 27561, Técnica em Enfermagem, Padrão 07, Grau G, com proventos mensais proporcionais a 
5.456/10.950, no valor de R$ 1.517,67 (mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), portaria 031/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo6º da EC nº 41/2003, 
combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, a contar de 01/04/2018, à servidora Liliane Vieira Cardoso, matrícula 21748, 
Professora, Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.068,54 (cinco mil e sessenta e oito reais e 
cinquenta e quatro centavos), portaria 032/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo6º da EC nº 41/2003, 
combinado com o § 5º do artigo 40 da CF,a contar de 01/04/2018, à servidora Marisa Maria Razzia, matrícula 22016, Professora, 
Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.199,34 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e trinta e 
quatro centavos), portaria 033/2018. 

CONCEDE pensão, de conformidade com o artigo 40, § 7º, inciso I da CF/88, a contar de 21/02/2018, a Edegard Anzolin, 
cônjuge, dependente da servidora Iara Teresinha Anzolin, matrícula 1293, professora aposentada, Nível III, Grau G, falecida em 
21/02/2018, totalizando R$ 4.468,57 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), portaria 
034/2018. 

CONCEDE pensão, de conformidade com o artigo40, § 7º, inciso I da CF/88, a contar de 21/02/2018, a Edegard Anzolin, 
cônjuge, dependente da servidora Iara Teresinha Anzolin, matrícula 21480, Professora aposentada, Nível III, Grau H, falecida em 
21/02/2018, totalizando R$ 2.262,64 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), portaria 
035/2018. 

CONCEDE pensão, de conformidade com o artigo 40, § 7º, inciso II da CF/88, a contar de 21/01/2018, a Jurema Belitz da Rosa 
Hengen, cônjuge, dependente do servidor Elceu Hengen, matrícula 22267, Vigilante, Padrão 04, Grau J, falecido em 21/01/2018, 
totalizando R$ 3.398,40 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), portaria 036/2018. 

AUTORIZA viagem de Mauro Antônio Corrêa Moreira, nos dias 03 a 06 de abril de 2018, a Porto Alegre/RS, portaria nº 
037/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo3º da EC nº 47/2005, a 
contar de 01/04/2018, ao servidor José Nilton Balejos, matrícula 22114, Operador de Máquinas, Padrão 06, Grau J, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 5.293,14 (cinco mil, duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos), portaria 
038/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC nº 41/2003, 
combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, a contar de 01/04/2018, à servidora Rosita Salete Thans da Silva, matrícula 21477, 
Professora, Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.232,05 (cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e 
cinco centavos), portaria 039/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo6º da EC nº 41/2003, 
combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, a contar de 01/04/2018, à servidora Beatriz Cozer, matrícula 21979, Professora, Nível 
II, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.190,15 (quatro mil, cento e noventa reais e quinze centavos), 
portaria 040/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC nº 41/2003, 
combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, a contar de 01/04/2018, à servidora Gladis Maisa Costa, matrícula 21343, Professora, 
Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 6.082,25 (seis mil e oitenta e dois reais e vinte e cinco 
centavos), portaria 041/2018. 

CONCEDE aposentadoria por invalidez, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição 
Federal, combinado com o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, a contar de 01/04/2018, à servidora Eliane Maria 
Vieira, matrícula 27373, Servente, Padrão 03, Grau F, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.126,35 (dois mil, cento 
e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), portaria 042/2018. 



AUTORIZA viagem de Eduardo André Lucietto, nos dias 11 a 13 de abril de 2018, a Porto Alegre/RS, portaria nº 043/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea 
"a", combinado com o §§ 3º e 17º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, a contar de 
01/04/2018, ao servidor Jorge Luiz Ritter, matrícula 27719, Motorista, Padrão 05, Grau E, com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 3.111,31 (três mil, cento e onze reais e trinta e um centavos), portaria 044/2018. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2018/8034. Dispensa de Licitação nº 01/2016. Partes: GLOBALTECH 
AGÊNCIA DIGITAL e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de empresa para manutenção 
de website do IPPASSO e acesso aos recursos da plataforma (Site e contas de e-mails), em regime de empreitada global. Prazo: 
de 08 de março de 2018 a 07 de março de 2019. Valor: R$ 1.400,00. Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Passo Fundo, 05 de março de 2018. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Rescisão Contratual – Processo nº 2017/29468. 1º Aditivo ao Contrato de Locação de 
equipamento de impressora multifuncional - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Partes: TECNOXER INFORMÁTICA E 
COPIADORAS LTDA (PRINTSUL) e IPPASSO. Passo Fundo, 15 de março de 2018. 

IPPASSO - Extrato de Contrato de Prestação de Serviço de Locação. Partes: Athena Comercial Ltda - ME (Grupo Uniserv) e 
IPPASSO. Objeto: Locação do equipamento de impressora multifuncional. Prazo: de 16 de março de 2018 a 15 de março de 
2019. Valor: R$ 2.880,00. Modalidade: Contratação Direta – Dispensa de Licitação, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Passo Fundo, 16 de março de 2018. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo n.º 2017/26881. TP nº 01/2013. Partes: PACHECO, DELLA VALENTINA & 
MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS e IPPASSO. Objeto: Revisão dos valores mensais pagos no contrato de prestação de 
serviços de assessoria e consultoria jurídica na área de previdência pública, conforme Requisição de Documentos TCE/RS nº 
03/2017. Prazo Retroativo de 01 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. Valor: R$ 40.317,96. Modalidade: Tomada de Preços 
da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 20 de fevereiro de 2018. 

IPPASSO - - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2018/10125. Dispensa de Licitação nº 01/2017. Partes: Athena 
Comercial Ltda - ME (Grupo Uniserv) e IPPASSO. Objeto: Locação do equipamento de impressora multifuncional. Prazo: de 30 
de março de 2018 a 29 de março de 2019. Valor: R$ 1.683,36. Modalidade: Contratação Direta – Dispensa de Licitação, de 
acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 02 de abril de 2018. 

 
Marina Zancanaro Borowski  Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente     Diretora Administrativa 


