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RETIFICA o ato: Portaria nº 28/2008, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado 
com o § 5º do artigo 40 da CF, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 09/05/2008, à servidora Ligia Lunardi Seadi 
Portela, matrícula 1859-7, cargo de Professora, nível V, grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
3.492,94 (três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), portaria nº 176/2017. 

RETIFICA as portarias nº 41/2011 e nº 139/2016 e em conformidade com o disposto no Art. 40, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal 
de 1988 (redação original) combinado com art. 3.º, parágrafo 2.º da Emenda Constitucional n.º 20/1998, considerando os despachos que 
instruem os Processos Administrativos n.º 2008/13161 e nº 2011/9125, bem como do processo judicial número 9001658-85.2017.8.21.0021, 
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 15 de abril de 2011, com proventos integrais e mensais de R$9.899,31 
(nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), portaria nº 178/2017. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 145/2014, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, concede 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/09/2014, ao servidor Antonio Grandil Santos da Silva, matrícula 1782, cargo de 
Operador de Máquinas Rodoviárias, padrão 6, grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 6.263,29 
(seis mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), portaria nº 179/2017. 

CONCEDE pensão, em conformidade com o disposto no Art. 40, §7.º, inciso I da Constituição Federal, a contar de 22 de abril de 2017, a Ruy 
Mattos de Souza, cônjuge, dependente de Therezinha Rezende de Souza, matrícula nº 20353, Professora Aposentada, Nível I, Grau C, falecida 
em 22 de abril de 2017, devendo perceber o valor de R$ 2.136,34 (dois mil, cento e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), portaria nº 
180/2017. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, §§ 3º, 5º e 17º da Constituição 
Federal, redação da EC nº 41/2003, a contar de 01/09/2017, à servidora Elisabeth Maria Dutra, matrícula 26393, Professora, Área II, Nível III, 
Grau E, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.616,87 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) de acordo 
com a média das contribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, processo administrativo 2017/11782, portaria nº 
181/2017. 

CONCEDE Aposentadoria Voluntária por Implemento de Idade, de acordo com artigo 40, §1º, inciso III, alínea "b", combinado com o §§ 3º e 
17º da CF, redação dada pela EC nº 41/2003, a contar de 01/09/2017, à servidora Iara Teresinha Anzolin, matrícula 21480, Professora, Área II, 
Nível III, Grau H, com proventos mensais proporcionais a 9.893/10.950, no valor de R$ 2.706,43 (dois mil, setecentos e seis 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, processo administrativo 
2017/8702, portaria nº 182/2017. 

AUTORIZA viagem de Cleonice Marta Piccini, nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2017, a Porto Alegre/RS, portaria nº 183/2017. 

CONCEDE Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Carla Rose Roman, Técnica Previdenciária, matrícula funcional n.º 50121, lotada no 
IPPASSO, pelo período de 01 (um) mês, referente ao quinquênio 21/05/2010 a 21/05/2015, com base nos artigos 59 e 150 da Lei 
Complementar nº 203/2008 e, artigo 36 da Lei Orgânica do Município, portaria nº 184/2017. 

ALTERA a portaria n.º 42/2017, 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 nº 185/2017. 

RETIFICA os atos: Portaria nº 126/2015, Portaria nº 111/2017, e 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, concede aposentadoria por invalidez permanente, a 
contar de 01/11/2015, à servidora Carla Adelandra Santana, matrícula 365, cargo de Contínuo, padrão 01, nível II, grau C1, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais proporcionais a 4.654/10.950 no valor de R$ 1.057,18 (um mil, cinquenta e sete reais e dezoito 
centavos), portaria nº 186/2017.  

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Rosane de Fatima Nery da Silva, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, matrícula 
21314, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
7.390,26 (sete mil, trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos), a contar de 01 de setembro de 2017, processo administrativo 
2016/10618, portaria nº 187/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Elizabethe Clementina Ceolin, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, matrícula 
21982, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
5.068,54 (cinco mil e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), a contar de 01 de setembro de 2017, processo administrativo 
2016/17637, portaria nº 188/2017. 

Concede PENSÃO, a contar de 24 de Julho de 2017, a Angelina Carles Xavier, cônjuge, dependente de Delmo Alves Xavier, matr. 20141, 
Escriturário Aposentado, Padrão 06, Grau A, falecido em 24 de Julho de 2017, devendo perceber o valor de R$2.627,07(dois mil, seiscentos e 
vinte e sete reais e sete centavos), correspondente ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, processo administrativo 
2017/30562, portaria nº 189/2017. 

AUTORIZA viagem de Eduardo André Lucietto, nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2017, a Porto Alegre/RS, portaria nº 190/2017. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo n.º 2017/26881. TP nº 01/2013. Partes: PACHECO, DELLA VALENTINA & MARIN 
ADVOGADOS ASSOCIADOS e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de assessoria e consultoria jurídica 
na área de previdência pública, em regime de empreitada global. Prazo: de 01 de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. Valor: R$ 40.636,44. 
Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 01 de julho de 2017. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2017/29472. TP nº 01/2014. Partes: TOFI CONSULTORIA TÉCNICA LTDA e IPPASSO. 
Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de escrituração 



contábil e afins, em regime de empreitada global. Prazo: de 01 de agosto de 2017 a 31 de julho de 2018. Valor global: R$ 42.991,80. 
Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 01 de agosto de 2017. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2017/29468. Dispensa de Licitação nº 04/2016. Partes: TECNOXER INFORMÁTICA E 
COPIADORAS LTDA (PRINTSUL) e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de locação de equipamento de impressora 
multifuncional em regime de empreitada global. Prazo: de 01 de agosto de 2017 a 31 de julho de 2018. Valor: R$ 1.680,00 (mil, seiscentos e 
oitenta reais). Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 01 de agosto de 2017. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2017/29974. TP nº 03/2014. Partes: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE-
RS e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de agência integradora de estágios, em regime de 
empreitada global. Prazo: 14 de agosto de 2017 a 13 de agosto de 2018. Valor global: R$ 24.134,52. Modalidade: Tomada de Preços da Lei 
8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 14 de agosto de 2017. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2017/29959. Dispensa de Licitação nº 03/2016. Partes: MAXXIDELTA SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA ME e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de prestação de serviços de 
monitoramento de alarme 24 horas de segurança eletrônica em regime de empreitada global. Prazo: de 19 de agosto de 2017 a 18 de agosto 
de 2018. Valor: R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais). Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo 
Fundo, 19 de agosto de 2017. 
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