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RETIFICA o ato: Portaria nº 93/2015, 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 Emenda Constitucional nº 41/2003, concede aposentadoria 
voluntária por implemento de idade, a contar de 01/08/2015, ao servidor ANTÃO PEDROSO DA SILVA, matrícula 22552, cargo 
de Vigilante, padrão 4, classe E, regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 10.673/12.775 no valor de 
R$ 1.384,72 (mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), portaria nº 204/2017. 

AUTORIZA viagem de Eduardo André Lucietto, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2017, a Porto Alegre/RS, portaria nº 
205/2017. 

CONCEDE pensão, de conformidade com o artigo 40, § 7º, inciso II da CF/88, a contar de 22/08/2017, a HENRIQUE ANHAIA 
RIBEIRO, filho, até 01/07/2038 e ISABELLE ANHAIA RIBEIRO, filha, até 27/01/2027, dependentes de JULIANA APARECIDA 
ANHAIA, matrícula nº 26496, Professora, Nível II, Grau F, falecida em 22 de agosto de 2017, cada um devendo perceber o valor 
de R$ 1.521,33 (mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), correspondente a 50% do total da remuneração da 
servidora, totalizando R$ 3.042,65 (três mil e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), portaria 206/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/11/2017, à servidora IARA DOS SANTOS, matrícula 21661, Professora, Nível III, Grau I, 
com proventos mensais integrais no valor de R$ 7.815,36 (sete mil, oitocentos e quinze reais e trinta e seis centavos), portaria 
207/2017. 

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 01/11/2017, à servidora 
PATRICIA MENDES MEDEIROS, matrícula 27228, Professora, Nível I, grau A, com proventos mensais proporcionais a 
4.191/10.950 no valor de R$ 418,66 (quatrocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), de acordo com a média das 
contribuições, complementado até o valor do salário mínimo, nos termos da CF, portaria 208/2017. 

TORNA NULA a Portaria nº 70/2017, de inativação do servidor Paulo Barros de Albuquerque, matrícula 21327, a contar de 
01/01/2016, mantendo, dessa forma, os efeitos da Portaria nº 155/2015, a contar da mesma data, portaria 209/2017. 

TORNA NULA a Portaria nº 91/2017, de inativação da servidora 22418 – Jussara Rodrigues, a contar de 01/02/2016, mantendo, 
dessa forma, os efeitos da Portaria nº 09/2016, a contar da mesma data, portaria 210/2017 

TORNA NULA a Portaria nº 16/2017, de inativação da servidora Jussara Maria Gassen Battisti, matrícula 21365, a contar de 
01/04/2016, mantendo, dessa forma, os efeitos da Portaria nº 41/2017, a contar da mesma data, portaria 211/2017. 

RETIFICA a Portaria nº 74/2017, que retifica a Portaria nº 10/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC 
41/2003, combinado com o §5º do artigo 40 da CF/88, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 
01/02/2016, à servidora Serli Marilene Cecchin Prigol, matrícula 21403, professora, nível III, Grau I, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 4.568,90 (quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), portaria 212/2017. 

RETIFICA a Portaria nº 72/2017, que retifica a Portaria nº 150/2015, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC 
41/2003, combinado com o §5º do artigo 40 da CF/88, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 
01/01/2016, à servidora Simone Andrades Zen, matrícula 21326, professora, nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 4.456,78 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos), portaria 213/2017. 

RETIFICA a Portaria nº 19/2017, que retifica a Portaria nº 66/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC 
41/2003, combinado com o §5º do artigo 40 CF/88, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/06/2016, à 
servidora Mara Regina de Oliveira, matrícula 21540, professora, nível PII, classe I, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 2.987,69 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), portaria 214/2017. 

RETIFICA a Portaria nº 80/2017, que retifica a Portaria nº 13/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC 
41/2003, combinado com o §5º do artigo 40 da CF/88, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 
01/02/2016, à servidora Maria Luiza Gasparete da Silva, matrícula 21470, professora, nível III, Grau I, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 4.640,97 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), portaria 215/2017. 

TORNA NULA a Portaria nº 24/2017, de inativação da servidora 21543 – Neusa de Bastiani, a contar de 01/07/2016, mantendo, 
dessa forma, os efeitos da Portaria nº 87/2016, a contar da mesma data, portaria 216/2017. 

RETIFICA a Portaria nº 22/2017, que retifica a Portaria nº 72/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC 
41/2003, combinado com o §5º do artigo 40 da CF/88, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 
01/06/2016, à servidora Marisa Teresinha Schleder, matrícula 21575, professora, nível III, classe I, 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 217/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/11/2017, à servidora MARA LUCIA PIERDONÁ, matrícula 21166, Professora, Nível II, Grau 
G, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.451,99 (três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e nove 
centavos), portaria 218/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/11/2017, à servidora JUÇARA DIEHL LIMA, matrícula 21173, Professora, Nível III, Grau I, 
com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.395,55 (cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco 
centavos), portaria 219/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/11/2017, à servidora JUÇARA DIEHL LIMA, matrícula 21350, Professora, Nível III, Grau I, 
com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.064,58 (cinco mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), 
portaria 220/2017. 



RETIFICA a Portaria nº 94/2015, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", combinado com 
o §3º e 17º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, concede aposentadoria por tempo de 
contribuição, a contar de 01/08/2015, ao servidor TELMO LUIZ PREVIATTI, matrícula 26785, cargo de Operador de Máquinas 
Rodoviárias, padrão 06, grau F, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.404,37 (dois mil, quatrocentos e quatro reais e 
trinta e sete centavos), portaria 221/2017. 

AUTORIZA viagem de Aline Machado Kuns, nos dias 06 a 08 de novembro de 2017, a Porto Alegre/RS, portaria nº 222/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 40, §1º, inciso III, alínea a da Constituição 
Federal de 1988, a contar de 01/11/2017, ao servidor ALGEMIRO LUIZ BACIN, matrícula 27343, Motorista, Padrão 05, Grau F, 
com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.227,21 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), 
correspondente a média das contribuições, portaria 223/2017. 

IPPASSO - Extrato de Termo Aditivo – Processo nº 2017/36783. TP nº 04/2014. Partes: SERVIPLAN SERVIÇOS GERAIS e 
IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de prestação de serviços de limpeza, higienização e 
sanificação das dependências do IPPASSO, em regime de empreitada global. Prazo: 08 de setembro de 2017 a 07 de setembro 
de 2018. Valor global: R$ 22.234,80. Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 08 de 
setembro de 2017. 
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