
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO 

Autarquia Municipal (Lei 4.221/2005)  www.ippasso.com.br 

 

 
AUTORIZA viagem de Marina Zancanaro Borowski, Eduardo André Lucietto e Carla Rose Roman, nos dias 03 a 05 de outubro 
de 2018, a Porto Alegre/RS, portarias nº 113/2018, nº 114/2018 e nº 115/2018. 

CONCEDE Pensão por Morte, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, a contar de 25/09/2018, a Mario Selvao, 
companheiro da servidora inativa Dirocy Pedroso Cavalli, matrícula 71, cargo de Professora Técnica Extinta, nível D, Grau D, 
regime jurídico estatutário, falecida em 25/09/2018, inativada conforme Portaria nº 2708/1993, retificada pela Portaria nº 
400/1995, à razão de 100%, no valor de R$ 2.513,14 (dois mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos), portaria nº 
116/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, considerando os autos do processo judicial 021/3.15.0005984-2, de 
conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º da CF/88, a contar 
de 14/09/2015, à servidora Maria Solange Toposlki, matrícula 21363, Professora, Nível III, Grau H, regime jurídico estatutário, 
com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.098,70 (quatro mil e noventa e oito reais e setenta centavos), portaria nº 
117/2018. 

CONCEDE Progressão por merecimento aos servidores estatutários Carla Rose Roman, Aline Machado Kuns, Fabíola Burgert e 
Luiz Fernando Nadal da Silva, a contar de 28/10/2018, portaria nº118/2018. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 10/2018, 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, concede aposentadoria por invalidez permanente, a 
contar de 01/02/2018, ao servidor Luis Fernando de Oliveira Paz, matrícula 27740, cargo de Operário, padrão 3, Grau C, regime 
jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 3.277/12.775 no valor de R$ 405,86 (quatrocentos e cinco reais e 
oitenta e seis centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, 
complementado até o valor do salário mínimo nos termos da Constituição Federal, portaria nº 119/2018. 

CONCEDE Pensão por Morte, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, a contar de 26/04/2018, até a data limite de 21 
anos, completados em 28/02/2021, a Edrick da Silva Fraga, filho menor de idade da servidora inativa Tereza Arlet dos Anjos da 
Silva, matrícula 22736, cargo de Secretária de Escola, padrão 6, Grau I, regime jurídico estatutário, falecida em 26/04/2018, 
inativada conforme Portaria nº 32/2017, à razão de 100%, no valor de R$ 3.768,12 (três mil, setecentos e sessenta e oito reais e 
doze centavos), portaria nº 120/2018. 

CONCEDE aposentadoria voluntária por implemento de idade, 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, a contar 
de 01/11/2018, à servidora Eliane Terezinha Schizzi, matrícula 27755, cargo de Operária, padrão 03, Grau D, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais proporcionais a 3.719/10.950 no valor de R$ 573,44 (quinhentos e setenta e três reais e 
quarenta e quatro centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, 
complementado até o valor do salário mínimo nos termos da Constituição Federal, portaria nº 121/2018. 

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 01/11/2018, à servidora Silvia 
Magali Flores, matrícula 29159, cargo de Assistente de Educação Infantil, nível 7, Grau C, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais proporcionais a 2.208/10.950 no valor de R$ 460,24 (quatrocentos e sessenta reais e vinte e quatro 
centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, complementado até o 
valor do salário mínimo nos termos da Constituição Federal, portaria nº 122/2018. 

CONCEDE aposentadoria voluntária por implemento de idade, 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, a contar 
de 01/11/2018, à servidora Clarides de Jesus Sabadini, matrícula 27203, cargo de Professor, nível III, Grau F, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais proporcionais a 6.993/10.950 no valor de R$ 1.743,43 (um mil, setecentos e quarenta e três 
reais e quarenta e três centavos) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, 
portaria nº 123/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, 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, a contar de 01/11/2018, à servidora 
Rosane Werworn, matrícula 22412, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 5.111,61 (cinco mil, cento e onze reais e sessenta e um centavos), portaria nº 124/2018. 

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 01/11/2018, à servidora Gabriela 
Reck Mognon, matrícula 316, cargo de Técnica em Enfermagem, padrão 07, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
proporcionais a 2.196/10.950 no valor de R$ 310,75 (trezentos e dez reais e setenta e cinco centavos) de acordo com a média 
das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, complementado até o valor do salário mínimo nos termos 
da Constituição Federal, portaria nº 125/2018. 

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 01/11/2018, à servidora Marla 
Adriana dos Santos Dutra, cargo de Técnica em Enfermagem, padrão 07, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
proporcionais a 6.861/10.950 no valor de R$ 1.130,44 (um mil, cento e trinta reais e quarenta e quatro centavos), de acordo com 
a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 126/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, a contar de 01/11/2018, à servidora Marilza Bragagnolo, matrícula 21743, cargo de Professora, nível I, 



Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.219,66 (quatro mil, duzentos e dezenove 
reais e sessenta e seis centavos), portaria nº 127/2018. 

IPPASSO - Extrato de Termo Aditivo. Contrato de Prestação de Serviços de Elaboração do Demonstrativo de Aplicação e 
Investimento dos Recursos (DAIR) e Demonstrativo de Política de Investimentos (DPIN) – Processo nº 2017/30856. Dispensa de 
Licitação nº 03/2017. Partes: EPCI CONSULTORIA LTDA ME e IPPASSO. Objeto: Inclusão de índice de reajuste de preços da 
execução do contrato – IGMP. Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 16 de julho 
de 2018. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo Contrato de Prestação de Serviços de Elaboração do Demonstrativo de Aplicação e 
Investimento dos Recursos (DAIR) e Demonstrativo de Política de Investimentos (DPIN) – Processo nº 2018/23064. Dispensa de 
Licitação nº 03/2017. Partes: EPCI CONSULTORIA LTDA ME e IPPASSO. Objeto: Prorrogação de prazo e reajuste de valores. 
Prazo: de 16 de agosto de 2018 a 15 de agosto de 2019. Valor: R$ 1.818,84 (um mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e quatro 
centavos). Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 16 de agosto de 2018. 

 

Marina Zancanaro Borowski  Cleonice Marta Piccini Garcia 
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