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RETIFICA o ato Portaria nº 034/2018, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso I da CF, redação dada 
pela EC nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, concede pensão ao dependente da servidora inativa Iara Teresinha 
Anzolin, matrícula 1293, cargo de Professor, nível III, grau G, inativada de acordo com artigo 3º da EC nº 47/2005, conforme 
Portaria nº 22/2012, falecida em 21/02/2018, sendo a pensão composta pelo teto salarial do Regime Geral de Previdência Social 
vigente na data do óbito, correspondente a R$ 5.645,80, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse 
limite, correspondente a R$ 427,12, totalizando R$ 6.072,92 (seis mil, setenta e dois reais e noventa e dois centavos), 
distribuídos da seguinte forma: Edegard Anzolin, cônjuge, a contar de 21/02/2018, à razão de 100%, portaria nº 091/2018. 

RETIFICA o ato Portaria nº 035/2018, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso I da CF, redação dada 
pela EC nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, concede pensão ao dependente da servidora inativa Iara Teresinha 
Anzolin, matrícula 21480, cargo de Professor, nível III, classe H, falecida em 21/02/2018, inativado de acordo com a média das 
contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, sendo que a totalidade da remuneração desta pensão 
corresponde a R$ 2.727,81 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), distribuídos da seguinte forma: 
Edegard Anzolin, cônjuge, a contar de 21/02/2018, à razão de 100%, portaria nº 092/2018. 

Torna NULA a Portaria nº 023/2017, mantendo, dessa forma, os efeitos da Portaria nº 89/2016, considerando os despachos que 
instruem o Processo Administrativo sob n.º 2016/657, de inativação da servidora Marines Grando Pens - matrícula 21667, 
portaria nº 093/2018. 

Torna NULA a Portaria nº 69/2017, mantendo, dessa forma, os efeitos da Portaria nº 18/2016, considerando os despachos que 
instruem o Processo Administrativo sob n.º 2015/37969, de inativação da servidora Marta de Fátima Henkes - matrícula 21273, 
portaria nº 094/2018. 

RETIFICA os atos Portarias nº 032/2016 e nº 150/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da EC nº 47/2005, 
concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2016, ao servidor VALDIR WAGNER, matrícula 20945, 
cargo de Auxiliar de Escriturário, padrão 06, GRAU G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 4.657,98 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), portaria nº 095/2018. 

Torna NULA a Portaria nº 08/2018, considerando os despachos que instruem os Processos Administrativos sob n.º 2015/34523 e 
nº 2018/2243, de inativação de Valdir Wagner, matrícula 20945, cargo de Auxiliar de Escriturário, portaria nº 096/2018. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 121/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o 
§ 5º do artigo 40 da CF, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/10/2016, à servidora SINARA 
APARECIDA CANABARRO TERRES, matrícula 21035, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 5.382,64 (cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), 
portaria nº 097/2018. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 120/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC nº 41/2003, concede 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/10/2016, à servidora MARISA ROSA PIERDONÁ, matrícula 22394, 
cargo de Professora, nível II, Grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.091,52 
(quatro mil, noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), portaria nº 098/2018. 

CONCEDE Aposentadoria por Invalidez Permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 
17º da CF/88, redação dada pela EC 41/2003, a contar de 01/09/2018, a Janaina de Freitas, matrícula 27155, Agente Fiscal de 
Arrecadação, Padrão 08, Grau E, com proventos mensais proporcionais a 6.994/10.950, no valor de R$ 2.683,97 (dois mil, 
seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), portaria nº 099/2018. 

CONCEDE Aposentadoria por Invalidez Permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 
17º da CF/88, redação dada pela EC 41/2003, a contar de 01/09/2018, a Joseane Zeni, matrícula 27306, Professora de 
Educação Infantil, Área I, Nível II, Grau B, com proventos mensais proporcionais a 4.408/10.950, no valor de R$ 895,04 
(oitocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), complementado até o valor do salário mínimo, nos termos da CF/88, 
portaria nº 100/2018. 

CONCEDE aposentadoria por Invalidez Permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 
17º da CF/88, redação dada pela EC 41/2003, a contar de 01/09/2018, a Rosangela Maria Fontana, matrícula 27286, Professora, 
Nível I, Grau B, com proventos mensais proporcionais a 4.415/10.950, no valor de R$ 724,52 (setecentos e vinte e quatro reais e 
cinquenta e dois centavos), complementado até o valor do salário mínimo nos termos da CF/88, portaria n° 101/2018. 

CONCEDE aposentadoria por Tempo de Contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da EC 47/2005, a 
contar de 01/09/2018, ao servidor Toni Alexandre Farias, matrícula 21817, Operário, Padrão 03, Grau J, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 3.720,92 (três mil, setecentos e vinte reais e noventa e dois centavos), portaria nº 102/2018. 

CONCEDE aposentadoria por Tempo de Contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea 
"a", combinado com o §§ 3º e 17º da CF/88, redação dada pela EC 41/2003, a contar de 01/09/2018, a Marli Pagliarin da Silveira, 
matrícula 26771, Monitora de Atividades, Padrão 07, Grau G, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.818,18 (dois mil, 
oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos), portaria nº 103/2018. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC 41/2003, a contar 
de 31/08/2018, à servidora Claudia Maria de Almeida Valiati, matrícula 21550, Professora, Nível III, Grau I, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 5.414,28 (cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), portaria nº 104/2018. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2018/23060. TP nº 01/2014. Partes: TOFI CONSULTORIA TÉCNICA 
LTDA e IPPASSO. Objeto: Prorrogação de prazo e reajuste de valores do contrato de empresa especializada para prestação de 
serviços de escrituração contábil e afins. Prazo de 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019. Valor global: R$ 45.764,28. 
Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 31 de julho de 2018. 



IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2018/23065. 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 2018 a 18 de agosto de 2019. Valor: R$ 1.753,80 (um mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta 
centavos). Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 19 de agosto de 2018. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2018/23062. 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 2018 a 13 de agosto de 2019. Valor global: R$ 
26.128,56. Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 14 de agosto de 2018. 

IPPASSO - Extrato de Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica em Serviços Técnicos Atuariais 
especializados – Processo n.º 2018/9234. TP nº 02/2018. Partes: LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 
ME e IPPASSO. Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de prestação de serviços técnicos atuariais 
especializados, em regime de empreitada global. Prazo: de 29 de agosto de 2018 a 28 de agosto de 2019. Valor: R$ 17.100,00. 
Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 29 de agosto de 2018. 
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