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AUTORIZA viagem de Luiz Fernando Nadal da Silva, nos dias 09 e 10 de outubro de 2016, a Porto Alegre/RS, portaria 130/2016. 

 

ALTERA a portaria n.º 128/2014, de nomeação da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Passo Fundo – IPPASSO para a compra de materiais, serviços e demais, portaria 131/2016. 
 

CONCEDE progressão por merecimento às servidoras Aline Machado Kuns, do grau B para o Grau C, Carla Rose Roman, do grau C para o grau 
D e Fabiola Burgert, do grau B para o grau C, dentro da mesma classe, a partir de 28 de Outubro de 2016, com os vencimentos e atribuições 
regulamentares, portaria 132/2016. 

 

ANULA a portaria nº 102/2016 e CONCEDER pensão, indeterminadamente, a contar de 22 de Janeiro de 2016, a NEIDI D’CACIA LANG, filha 
inválida, e indeterminadamente, a contar de 16 de setembro de 2016, a JOÃO ADALBERTO SOARES DA ROSA, companheiro, ambos 
dependentes de RUTH MADER LANG, matrícula n.º 20350, Professora aposentada, Nível I, Grau B, falecida em 22 de Janeiro de 2016, devendo 
a primeira receber o valor de R$ 1.814,12 (Um mil, oitocentos e quatorze reais e doze centavos), correspondente a 100% dos proventos da 
servidora falecida até a data de 15 de setembro de 2016 e, a contar de 16 de setembro de 2016, cada um dos dependentes devendo perceber o 
valor de R$ 907,06 (novecentos e sete reais e seis centavos), correspondente a 50% do total dos proventos, portaria 133/2016. 
 

AUTORIZA viagem de Aline Machado Kuns, nos dias 18 e 19 de outubro de 2016, a Porto Alegre/RS, portaria 134/2016. 

 

RETIFICA as portarias nºs: 26/2012, 107/2013 e 130/2014 para incluir aos proventos da servidora MARIA SALETE FERNANDES TELLES, 
matrícula nº 1858, cargo de Professora, Nível III, Grau G, regime jurídico estatutário, a Gratificação de Direção Incorporada GD-4, a contar de 
05/10/2016, conforme decisão proferida no processo judicial nº 021/3.14.0005868-1, portaria 135/2016. 
 

CONCEDE Aposentadoria por Invalidez ao operário Marcelo da Silva do Nascimento, Efetivo, Padrão 03, Grau C, matrícula 27782, dispositivo 
legal: artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, aposentado com proventos mensais proporcionais no valor de R$ 330,22 (trezentos e 
trinta reis e vinte e dois centavos),complementados até o valor do salário mínimo nacional, a contar de 01 de novembro de 2016, processo 
administrativo 2015/27282, portaria 136/2016. 
 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Josi Lorena Felizola, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, matrícula 21544, 
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$ 5.041,86 (Cinco mil e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), a contar de 01 de novembro de 2016, processo 
administrativo 2016/18289, portaria 138/2016. 
 

CONCEDE Aposentadoria, por tempo de contribuição, ao Procurador ANTONIO CARLOS MEDINA, Revertido, Padrão S-6 (quadro em extinção), 
Grau G, matrícula funcional n.º 20.015-8, regime estatutário, a contar de 01 de novembro de 2008, com proventos integrais e mensais de 
R$8.283,22 (oito mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), portaria 139/2016. 
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