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AUTORIZA viagem de Eduardo André Lucietto, nos dias 17 a 21 de julho de 2017, a Porto Alegre/RS, portaria 151/2017. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 65/2016, 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 
01/06/2016, à servidora Leonise Colla, matrícula21948, cargo de Professora, nível III, grau I, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 7.206,57 (sete mil, duzentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), portaria 
152/2017. 

AUTORIZA viagem de Carla Rose Roman, nos dias 10 a 12 de julho de 2017, a Porto Alegre/RS, portaria 153/2017. 
RETIFICA o ato: Portaria nº 101/2014, 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 01/05/2014, à servidora Teresinha de Fátima Nunes Farias, matrícula 1141, cargo de Professora, nível III, grau H, regime 
jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 7.445,49 (sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e 
quarenta e nove centavos), portaria 154/2017. 

CONCEDE Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Fabíola Burgert, Técnica Previdenciária, matrícula funcional n.º 50154, 
lotada no IPPASSO, pelo período de 01 (um) mês, referente ao quinquênio 19/07/2012 a 18/07/2017, com base nos artigos 59 e 
150 da Lei Complementar nº 203/2008 e, artigo 36 da Lei Orgânica do Município, portaria 155/2017. 
RETIFICA o ato: Portaria nº 27/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, 
combinado como artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, concede aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 
01/03/2017, ao servidor Adriao Caxambu, CPF 423.119.850-00, matrícula26000, cargo de TOPOGRAFO, padrão 8, classe E, 
com proventos mensais proporcionais a 8.103/12.775 no valor de R$ 3.724,37 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta 
e sete centavos), portaria 156/2017. 
RETIFICA o ato: Portaria nº 74/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "b", combinado 
com o §§ 3º e 17º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003,concede aposentadoria por 
idade, a contar de 01/06/2016, à servidora Neli Maria Chiodelli Andreolla, matrícula 27158, cargo de Professora, nível II, grau E, 
regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais no valor de R$ 679,03 (seiscentos e setenta e nove reais e três 
centavos), complementados até o valor do salário mínimo nacional, portaria 157/2017. 
RETIFICA o ato: Portaria nº 93/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, 
combinado como artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, concede aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 
01/08/2016, à servidora Rosa Gomes de Andrade, matrícula 22489, cargo de Servente, padrão 3, grau I, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais proporcionais a 8.075/10.950 no valor de R$ 2.219,95 (dois mil, duzentos e dezenove reais e 
noventa e cinco centavos), portaria 158/2017. 
CONCEDE Aposentadoria Especial à Auxiliar de Enfermagem Rosemeri Gobi Luzia, Efetiva, Padrão 07, Grau G, matrícula 
27406, dispositivo legal: artigo40, § 4º, inciso III da CF, com proventos mensais integrais no valor de 2.570,87(dois mil, 
quinhentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), a contar de 01 de agosto de 2017, processo administrativo 2017/18624, 
portaria 159/2017. 

AUTORIZA viagem de Marina Zancanaro Borowski e Aline Machado Kuns, nos dias 26 a 28 de julho de 2017, a Porto Alegre/RS, 
portarias160/2017 e 161/2017. 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora Tânia Helena dos Santos, Servente, Efetiva, Padrão 03, Grau 
I, matrícula 22107, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.129,84(três mil, 
cento e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), a contar de 01 de agosto de 2017, processo administrativo 2017/11099, 
portaria 162/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Carla Regina Plaquitken, Efetiva, Área II, Nível I, Grau I, 
matrícula 21038, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 3.103,86 (três mil, cento e três reais e oitenta e seis centavos), a contar de 01 de agosto de 2017, 
processo administrativo 2017/13316, portaria 163/2017. 

AUTORIZA viagem de Cleonice Marta Piccini Garcia e Luiz Fernando Nadal da Silva, nos dias 02 a 04 de agosto de 2017, a 
Porto Alegre/RS, portarias164/2017 e 165/2017. 
RETIFICA os atos: Portaria nº 110/2016, Portaria nº 99/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/09/2016, à servidora Lair de Fatima 
Barbosa Serena, matrícula 21237, cargo de Professora, nível III, grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 9.460,67 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), portaria 166/2017. 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Maria Arlete Pereira, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, 
matrícula 22406, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 6.540,05(seis mil, quinhentos e quarenta reais e cinco centavos), a contar de 01 de agosto de 2017, 
processo administrativo 2017/6947, portaria 167/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Sonia Catarina Ferrari Wommer, Efetiva, Área II, Nível III, 
Grau H, matrícula 3005, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 4.442,23 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), a contar de 
01 de agosto de 2017, processo administrativo 2017/14590, portaria 168/2017. 

RETIFICA os atos: Portaria nº 76/2016, Portaria nº 68/2017, 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 01/06/2016, à servidora Maria Cristina Alves Machado de Lima, matrícula 21676, cargo de 
PROFESSORA, nível III, grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.822,59 (quatro mil, 
oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), portaria 169/2017. 



 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Sonia Regina de Lima Sobucki, Efetiva, Área II, Nível III, 
Grau I, matrícula 21716, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 5.591,74 (cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), a contar de 
01 de agosto de 2017, processo administrativo 2016/40734, portaria 170/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Ivana Frighetto Tres, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, 
matrícula 21893, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 7.161,36 (sete mil, cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), a contar de 01 de agosto de 
2017, processo administrativo 2017/7564, portaria 171/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Salete Maria Grando, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, 
matrícula 1919, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 8.273,16 (oito mil, duzentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), a contar de 01 de agosto de 
2017, processo administrativo 2017/12513, portaria 172/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Invalidez à servidora Iona dos Santos, Agente Fiscal de Arrecadação, Efetiva, Padrão 08, Grau F, 
matrícula 26044, dispositivo legal: artigo40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o artigo 6º-A da 
Emenda Constitucional 41/2003, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.512,94 (quatro mil, quinhentos e doze 
reais e noventa e quatro centavos), a contar de 01 de agosto de 2017, processo administrativo 2017/22008, portaria 173/2017. 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição ao servidor Walter Reck, Agente Fiscal de Trânsito, Efetivo, Padrão 08, 
Grau G, matrícula 27081, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.826,78 
(quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), a contar de 01 de agosto de 2017, processo administrativo 
2017/7896, portaria 174/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Rejane Becker, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, matrícula 
20922, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 5.904,73 (cinco mil, novecentos e quatro reais e setenta e três centavos), a contar de 01 de agosto de 2017, 
processo administrativo 2017/18694, portaria 175/2017. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2017/12742. Dispensa de Licitação nº 02/2016. Partes: EPCI 
CONSULTORIA LTDA ME e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de prestação de 
serviços de assessoria e consultoria financeira em regime de empreitada global. Prazo: de 15 de abril de 2017 a 14 de abril de 
2018. Valor: R$ 6.291,72 (seis mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos). Modalidade: Dispensa de Licitação 
da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 15 de abril de 2017. 
 

Marina Zancanaro Borowski   Cleonice Marta Piccini Garcia 
      Presidente                 Diretora Administrativa 


