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CONCEDE Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Carla Rose Roman, Técnica Previdenciária do IPPASSO, matrícula 
funcional n.º 50121, lotada no IPPASSO, pelo período de 01 (um) mês, referente ao quinquênio 21/05/2010 a 20/05/2015, 
portaria nº 045/2018. 

CONCEDE pensão, de conformidade com o que estabelece o artigo40, § 7º, inciso I da CF/88, redação dada pela EC nº 
41/2003, a contar de 17/03/2018, indeterminadamente, aTaurino Vanir Santi, cônjuge, dependente da servidora Marlei da Costa 
Santi, matrícula 20301-7, Professora Aposentada, Padrão 04, Nível I, Grau D, falecida em 17/03/2018, no valor de R$ 2.279,40 
(dois mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), correspondente a 100% dos proventos da servidora falecida, 
portaria nº 46/2018. 

CONCEDE PENSÃO, de conformidade com o que estabelece o artigo40, § 7º, inciso I da CF/88, redação dada pela EC nº 
41/2003, a contar de 13/03/2018, indeterminadamente, a Gelsir Grando, cônjuge, dependente da servidora Elenita Therezinha 
Novello Grando, matrícula 825-7, Professora Aposentada, Nível IV, Grau D, falecida em 13/03/2018, no valor de R$ 
5.401,51(cinco mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e um centavos),correspondente a 100% dos proventos da servidora 
falecida, portaria nº 47/2018. 

PRORROGA por 02 anos, a contar de 25 de abril de 2018, o prazo de validade do concurso público para provimento de cargo de 
técnico previdenciário no quadro de servidores do Ippasso, conforme concurso público nº 01/2016, portaria nº 048/2018. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 105/2014, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 17º da 
Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e processo judicial nº 021/3.14.0003866-5, concede 
aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/05/2014, ao servidor Edson Fauth Vargas,matrícula 27098, cargo de 
Geólogo, padrão S1, Grau E, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.000,32 (cinco mil e 
trinta e dois centavos) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 
050/2018. 

DESIGNA a servidora Cleonice Marta Piccini Garcia, Diretora Administrativa Previdenciária, para exercer, cumulativamente, a 
função de Presidente do IPPASSO, no período de 02 de maio de 2018 a 21 de maio de 2018, portaria nº 051/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da EC nº 47/2005, a 
contar de 01/05/2018, ao servidor Antonio Arcanjo Batista de Barcelos, matrícula 21884, Motorista, Padrão 5, Grau J, com 
proventos mensais e integrais no valor de R$ 5.592,33 (cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), 
portaria nº 52/2018. 

CONCEDE aposentadoria por invalidez permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da CF/88, 
combinado como artigo 6º-A da EC 41/2003, a contar de 01/05/2018, ao servidor Wilmar de Oliveira, matrícula 21822, Operário, 
Padrão 03, Grau E, com proventos mensais proporcionais a 12.578/12.775, no valor de R$ 2.319,12 (dois mil, trezentos e 
dezenove reais e doze centavos), portaria nº 53/2018. 

DESCONSTITUI a aposentadoria por tempo de contribuição de Rosa Rostirola de Andrade, Escriturária, Padrão 05, Grau G, 
matrícula funcional n.º 20.097-2, tornando nulas as portarias n.º 80/2007, 98/2008 e 29/2016, descritas no Processo TCE/RS n.º 
277-0200/08-3, portaria nº 054/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC nº 41/2003, a 
contar de 01/12/2007, à servidora Rosa Rostirola de Andrade, Escriturária, Padrão 05, Grau G, matrícula funcional n.º 20.097-2, 
com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.037,72 (três mil e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), portaria 
055/2018. 

CONCEDE PENSÃO, de conformidade com o que estabelece o artigo40, § 7º, inciso I da CF/88, redação dada pela EC nº 
41/2003, a contar de 15/02/2018, indeterminadamente, a Maria Helena Doneda, cônjuge, dependente do servidor Carlos Adolfo 
Salve Doneda, matrícula 20049, Contador Aposentado, Padrão S6, Grau E, falecido em 15/02/2018, no valor de R$ 11.279,99 
(onze mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos),correspondente a 100% dos proventos do servidor 
falecido, acrescido de 70% da parcela excedente ao valor do teto do Regime Geral de Previdência Social, portaria nº 056/2018. 

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 Emenda Constitucional 41/2003, a contar de 01/05/2018, ao servidor 
Gilnei Silveira da Silva, matrícula 22095, Operário, Padrão 03, Grau A, com proventos mensais proporcionais a 8.503/12.775, no 
valor de R$ 1.021,04 (um mil e vinte e um reais e quatro centavos), portaria nº 57/2018. 

AUTORIZA viagem de Cleonice Marta Piccini Garcia, Eduardo André Lucietto, Jairo da Silva Lima e Luís Otocar Zimmermann, 
nos dias 07 a 09 de maio de 2018, a Gramado/RS, portarias nº 58/2018, nº 59/2018, nº 60/2018 e nº 61/2018. 

AUTORIZA viagem de Aline Machado Kuns e Carla Rose Roman, nos dias 09 a 11 de maio de 2018, a Porto Alegre/RS, 
portarias nº 62/2018 e nº 63/2018. 

CONCEDE aposentadoria por invalidez permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 
17º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, a contar de 01/05/2018, à servidora Mara 
Regina Victoria Costa, matrícula 28727, Cozinheira, Padrão 04, Grau C, com proventos mensais proporcionais a 2.254/10.950, 
no valor de R$ 340,30 (trezentos e quarenta reais e trinta centavos), complementados até o valor do salário mínimo nacional, 
portaria nº 64/2018. 

 
Cleonice Marta Piccini Garcia 

Diretora Administrativa e Presidente em Substituição – Portaria nº 051/2018 


