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RETIFICA o ato: Portaria nº 172/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar 
de 01/08/2017, à servidora Salete Maria Grando, matrícula 1919, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 8.273,16 (oito mil, duzentos e setenta e três reais e dezesseis 
centavos), portaria nº 035/2019. 

AUTORIZA viagem de Cleonice Marta Piccini Garcia e Eduardo André Lucietto, nos dias 13 a 15 de março de 2019, a 
Florianópolis/SC, portarias nº 036/2019 e nº 037/2019. 

CONCEDE pensão aos dependentes da servidora Marinilza de Farias Santos, cargo de Professora, nível III, Grau F, regime 
jurídico estatutário, falecida em 04/03/2019, sendo que 100% desta pensão corresponde a R$ 3.416,44 (três mil, quatrocentos e 
dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), distribuídos da seguinte forma: Ellen de Farias Santos, filho(a) menor de idade, a 
contar de 04/03/2019, até a data-limite de 21 anos, completados em 11/03/2023, à razão de 50%, no valor de R$ 1.708,22 (um 
mil, setecentos e oito reais e vinte e dois centavos); Paulo Roberto de Oliveira Santos, cônjuge, a contar de 04/03/2019, à razão 
de 50%, no valor de R$ 1.708,22 (um mil, setecentos e oito reais e vinte e dois centavos), portaria nº 038/2019. 

DESCONSTITUI a portaria nº 229/2017, de 17/11/2017, de inativação do servidor Edmar Branco Paranhos, conforme 
determinação do TCE/RS, descrita no Processo TCE/RS n.º 011504-02.00/15-3, portaria nº 039/2019. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 143/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar 
de 01/07/2017, à servidora Elenir de Lurdes Dalbosco, matrícula 27430, cargo de Professor, nível III, Grau E, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.859,23 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três 
centavos), portaria nº 040/2019. 

AUTORIZA viagem de Marina Zancanaro Borowski, Cleonice Marta Piccini Garcia e Eduardo André Lucietto, nos dias 21 e 22 de 
março de 2019, a Porto Alegre/RS, portarias nº 041/2019, nº 042/2019 e nº 043/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2019, à servidora Deonice Mattos Spinato, matrícula 
21423, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
6.739,98 (seis mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos), portaria nº 044/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2019, à servidora Rosana Callejon Cicilio Micheletto, 
matrícula 21189, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 6.369,66 (seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis reais), portaria nº 045/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2019, à servidora Analice Proença, matrícula 26672, 
cargo de Professora, nível III, Grau F, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.045,34 
(cinco mil, quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), portaria nº 047/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2019, à servidora Ivanise Baseggio Mocelin Silva, 
matrícula 21675, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 6.888,11 (seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e onze centavos), portaria nº 048/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2019, à servidora Ivani da Silva, matrícula 27377, cargo 
de Servente, padrão 03, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.774,75 (dois mil, 
setecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco reais), portaria nº 049/2019. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 137/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar 
de 01/07/2017, à servidora Adriana Montenegro Colvero, matrícula 21977, cargo de Professora, nível II, Grau I, regime jurídico 
estatutário com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.294,31 (cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e um 
centavos), portaria nº 050/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2019, à servidora Claudia Maria de Almeida Valiati, 
matrícula 22417, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 5.814,16 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais e dezesseis centavos), portaria nº 051/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2019, à servidora Rosana de Oliveira Schmidt, matrícula 
22415, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
5.628,99 (cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), portaria nº 052/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2019, à servidora Ana Maria Cenci, matrícula 21701, 
cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 6.888,11 (seis 
mil, oitocentos e oitenta e oito reais e onze centavos), portaria nº 053/2019. 

CONCEDE aposentadoria especial, a contar de 01/04/2019, à servidora Berenice Vargas Pacheco, matrícula 27617, cargo de 
Técnica em Enfermagem, padrão 07, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
2.600,60 (dois mil, seiscentos reais e sessenta centavos) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 
10.887 de 18/06/2004, portaria nº 054/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2019, à servidora Rosane Vieira Fernandes, matrícula 
21585, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
9.219,47 (nove mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos), portaria nº 055/2019. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 142/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição 
Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005, concede aposentadoria especial, a contar de 01/07/2017, à 
servidora Marcia Maria Rosa dos Santos, matrícula 26871, cargo de Técnica em Enfermagem, padrão 07, Grau G, regime 
jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.403,51 (dois mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e 



um centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 
056/2019. 

REVOGA a Função Gratificada de Chefe de Núcleo de Compensação Financeira – FG-2 da servidora Aline Machado Kuns, 
Técnica Previdenciária, matrícula funcional 50146, a contar de 01/04/2019, e DESIGNA o servidor Luiz Fernando Nadal da Silva, 
Técnico Previdenciário, matrícula funcional 50204, para exercer a Função Gratificada de Chefe de Núcleo de Compensação 
Financeira – FG-2, a contar de 01/04/2019, portaria nº 057/2019. 

REVOGA a Função Gratificada de Chefe de Núcleo de Previdência – FG-2 do servidor Luiz Fernando Nadal da Silva, Técnico 
Previdenciário, matrícula funcional 50204, a contar de 01/04/2019, e DESIGNA a servidora Aline Machado Kuns, Técnica 
Previdenciária, matrícula funcional 50146, para exercer a Função Gratificada de Chefe de Núcleo de Previdência – FG-2, a 
contar de 01/04/2019, portaria nº 058/2019. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2019/7353. 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 2019 a 07 de março de 2020. Valor: R$ 1.400,00. Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Passo Fundo, 06 de março de 2019. 

IPPASSO - Extrato de Contrato de Prestação de Serviço de Locação. Partes: Athena Comercial Ltda - ME (Grupo Uniserv) e 
IPPASSO. Objeto: Locação de equipamentos de impressoras multifuncionais. Prazo: de 18 de março de 2019 a 17 de março de 
2020. Valor: R$ 4,680,00. Modalidade: Contratação Direta – Dispensa de Licitação, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Passo Fundo, 18 de março de 2018. 

                              Marina Zancanaro Borowski             Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente                    Diretora Administrativa 

 


