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IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo n.º 2016/9332. TP nº 01/2013. Partes: Pacheco, Della Valentina & Marin Advogados 
Associados e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de assessoria e consultoria jurídica na área de 
previdência pública, em regime de empreitada global. Prazo: de 01 de julho de 2016 a 30 de junho de 2017. Valor: R$ 40.636,44. Modalidade: 
Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 04 de julho de 2016. 
 
CONCEDE Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Aline Machado Kuns, lotada no IPPASSO, portaria nº 90/2016. 
 
CONCEDE Adicional de Escolaridade ao servidor Luiz Fernando Nadal da Silva, lotado no IPPASSO, a contar de 12 de maio de 2016, portaria nº 
91/2016. 
 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Neusa Andreolla, Efetiva, Área II, Nível III, Grau H, matrícula 20920, 
dispositivo legal: artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o §5º do artigo 40 da Constituição Federal, aposentada com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 4.167,97 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), a contar de 01 de agosto de 2016, 
processo administrativo 2016/672, portaria 92/2016. 
 
CONCEDE Aposentadoria por Invalidez à servente Rosa Gomes de Andrade, efetiva, Padrão 05, Classe D, matrícula n.º 22489, dispositivo legal: 
Artigo 40, §1º, I, da CF/88, combinado com o artigo 6º-A da EC 41/03 e com o artigo 1º da EC 70/2012, aposentada com proventos mensais 
proporcionais no valor de R$ 2.219,95 (dois mil, duzentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), a contar de 01 de agosto de 2016, 
processo administrativo n.º 2016/4066, portaria n.º 93/2016. 
 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Rosaine Toldo de Almeida, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, matrícula 1975, 
dispositivo legal: artigo 3º da EC nº 47/2005, aposentada com proventos mensais integrais no valor de R$ 6.957,37 (seis mil, novecentos e 
cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), a contar de 01 de agosto de 2016, processo administrativo 2016/5496, portaria nº 94/2016. 
 
CONCEDE Aposentadoria por Invalidez à professora Sonia Lucia Wust Freres, efetiva, Área II, Nível III, Classe G, matrícula n.º 21003, 
dispositivo legal: Artigo 40, §1º, I, da CF/88, combinado com o artigo 6º-A da EC 41/03 e com o artigo 1º da EC 70/2012, aposentada com 
proventos mensais proporcionais no valor de R$ 6.021,51 (seis mil e vinte e um reais e cinquenta e um centavos), a contar de 01 de agosto de 
2016, processo administrativo n.º 2016/9257, portaria n.º 95/2016. 
 
CONCEDE Aposentadoria por Invalidez à professora Sonia Lucia Wust Freres, efetiva, Área II, Nível II, Classe A, matrícula n.º 26623, dispositivo 
legal: Artigo 40, §1º, I, da CF/88, combinado com o artigo 6º-A da EC 41/03, aposentada com proventos mensais proporcionais no valor de R$ 
615,22 (seiscentos e quinze reais e vinte e dois centavos), complementados até o valor do salário mínimo nacional de acordo com a Constituição 
Federal, a contar de 01 de agosto de 2016, processo administrativo n.º 2016/9257, portaria n.º 96/2016. 
 
CONCEDE Aposentadoria por Invalidez à professora Ana Paula Valério de Lima, efetiva, Área II, Nível III, Classe I, matrícula n.º 21482, 
dispositivo legal: Artigo 40, §1º, I, da CF/88, combinado com o artigo 6º-A da EC 41/03 e com o artigo 1º da EC 70/2012, aposentada com 
proventos mensais proporcionais no valor de R$ 10.158,94 (dez mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), a contar de 01 
de agosto de 2016, processo administrativo n.º 2016/4068, portaria n.º 97/2016. 
 
CONCEDE Aposentadoria por Invalidez à professora Ana Paula Valério de Lima, efetiva, Área II, Nível III, Classe E, matrícula n.º 26325, 
dispositivo legal: Artigo 40, §1º, I, da CF/88, combinado com o artigo 6º-A da EC 41/03, aposentada com proventos mensais proporcionais no 
valor de R$ 978,13 (novecentos e setenta e oito reais e treze centavos), a contar de 01 de agosto de 2016, processo administrativo n.º 
2016/4068, portaria n.º 98/2016. 
 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Sinara Aparecida Canabarro Terres, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, 
matrícula 21600, dispositivo legal: artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o §5º do artigo 40 da Constituição Federal, aposentada com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 4.822,59 (quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), a contar de 01 de 
agosto de 2016, processo administrativo 2016/7089, portaria 99/2016. 
 
CONCEDE Pensão, a contar de 12 de Junho de 2016, a Antonio Ernani Bortolon, esposo, dependente de Lorena Bueno Bortolon, matrícula nº 
50058, Professora aposentada, Nível I, Grau D, falecida em 12 de junho de 2016, devendo perceber o valor de R$ 2.115,76 (dois mil, cento e 
quinze reais e setenta e seis centavos), portaria n.º 100/2016.  
 
CONCEDE pensão, a contar de 01 de Fevereiro de 2016, a Carlos Roberto Bolner Kauer, filho inválido, dependente de Vanda Maria Bolner, 
matrícula nº 22884, Professora aposentada, Nível II, Grau E, falecida em 01 de fevereiro de 2016, devendo perceber o valor de R$ 2.180,20 (dois 
mil, cento e oitenta reais e vinte centavos), portaria n.º 101/2016.  
 
CONCEDE pensão, a contar de 22 de Janeiro de 2016, a Neidi D’Cacia Lang, filha inválida, dependente de Ruth Mader Lang, matrícula nº 
20350, Professora aposentada, Nível I, Grau B, falecida em 22 de janeiro de 2016, devendo perceber o valor de R$ 1.814,12 (um mil, oitocentos 
e quatorze reais e doze centavos), portaria n.º 102/2016. 
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