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RETIFICA o ato: Portaria nº 104/2015, 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 EC 41/2003, concede aposentadoria voluntária por implemento de 
idade, a contar de 01/09/2015, à servidora Maria Helena Zanini Trindade, matrícula 27096, cargo de Agente Fiscal Urbano, 
padrão 08, Grau F, regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 4.066/10.950 no valor de R$ 1.565,57 
(mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da 
Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 049/2018. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 65/2015, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2015, à servidora 
Nilva Toazza, matrícula 21316, cargo de Professora, nível III, Grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 5.182,87 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), portaria nº 065/2018. 

TORNA NULA a Portaria nº 233/2017 de retificação da aposentadoria da servidora Sonia Lúcia Wust Freres, matrícula 21003, de 
conformidade com o Processo IPPASSO nº 2018/17527 e Processo Judicial nº 9001747.2018.8.21.0021, portaria nº 066/2018. 

CONCEDE Pensão, de conformidade com o que estabelece o artigo40, § 7º, inciso I da CF/88, a Attila Leony Beck, cônjuge, 
dependente da professora inativa Elenita da Silva Maciel, matrícula 20396-3, Nível IV (atual Nível II), Grau F, falecida em 
14/03/2018, na proporção de 100% dos proventos da servidora falecida, correspondente a R$ 5.278,81 (cinco mil, duzentos e 
setenta e oito reais e oitenta e um centavos), a contar de14/03/2018, portaria nº 067/2018. 

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/88, a contar de 01/06/2018, à servidora Martha Lucia Bernardon, matrícula 20819, 
Professora, Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 8.638,86 (oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e 
oitenta e seis centavos), portaria nº 068/2018. 

RETIFICA os Atos: Portarias nº 286/99, nº 751/00, nº 656/01, nº 3.236/05 e nº 3.509/05, de aposentadoria proporcional do 
professor Francisco Carles Xavier, Efetivo, Padrão S-6, Grau B, matrícula nº 20507, a contar de 01/12/2017, quanto aos valores 
de proventos, ficando retificado:Regime Especial Incorporado, 35 horas semanais, no percentual de 75%, artigo 109 da Lei 
1733/76 alterado pelo artigo 109 da Lei Complementar nº 306/2012, permanecendo as demais disposições das portarias 
anteriores, portaria nº 069/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC nº 41/2003, a 
contar de 01/06/2018, à servidora Maria Ledenir da Silva Ferreira, matrícula 21850, Servente, Padrão 3, Grau J, com proventos 
mensais e integrais no valor de R$ 3.753,88 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), portaria nº 
070/2018. 

CONCEDE aposentadoria por invalidez permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 6º-A da EC 41/2003, a contar de 01/06/2018, à servidora Diomara Barlett da 
Costa, matrícula 21824, Servente, Padrão 03, Grau H, com proventos mensais proporcionais a 9.303/10.950, no valor de R$ 
2.489,37 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), portaria nº 071/2018. 

CONCEDE Pensão, de conformidade com o que estabelece o artigo40, § 7º, inciso II da CF/88, a Mathias Dalmolin Somenzi, 
filho, até 29/11/2034 e Marcelo Somenzi, cônjuge, dependentes da professora Gizeli Dalmolin Somenzi, matrícula 29374, Área 
III, Nível II, Grau A, falecida em 15/04/2018, na proporção de 100% dos proventos da servidora falecida, correspondente a R$ 
2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais), devendo ser rateado em partes iguais aos dois beneficiários, a contar 
de15/04/2018, portaria nº 072/2018. 

IPPASSO - Extrato de 2º Termo de Aditivo – Processo nº 2018/12862. 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 2018 a 14 de abril de 
2019. Valor: R$ 6.304,56 (seis mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Modalidade: Dispensa de Licitação da 
Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 15 de abril de 2018. 

HOMOLOGA o procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 01/2018, destinada à contratação de Empresa 
prestadora de serviços de Advocacia, em regime de Empreitada Global, tipo Menor Preço, sem exclusividade e sem vínculo 
empregatício, e ADJUDICA o objeto licitado em favor da empresa: PACHECO & DELLA VALENTINA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS S/S, a qual cotou a proposta mais vantajosa.  

 
Marina ZancanaroBorowski  Cleonice Marta Piccini Garcia 

     Presidente     Diretora Administrativa 

 


