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AUTORIZA viagem de Cleonice Marta Piccini Garcia, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2017, a Porto Alegre/RS, portaria nº 
247/2017. 

 

RETIFICA as Portarias nºs 114/2016 e 109/2016, 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, a 
contar de 01/09/2016, à servidora Maria Solange Topolski, matrícula 21363, professora, nível III, Grau D, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 4.248,48 (quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), portaria 248/2017. 

 

RETIFICA as Portarias nºs. 39/2016, 20/2017 e 100/2017, e 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, concede aposentadoria por tempo de 
contribuição, a contar de 01/04/2016, à servidora Tania Maria Pierdoná Fior, matrícula 21576, professora, nível III, Grau I, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 4.735,69 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), 
portaria 249/2017. 

 

RETIFICA as Portarias nºs 88/2016 e 106/2017, e 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, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a 
contar de 01/07/2016, à servidora Ana Maria Schell Dossa, matrícula 21547, professora, nível III, Grau 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 250/2017. 

 

Torna NULA a Portaria nº 107/2017 de retificação da aposentadoria da servidora Salete Januario da Silva, matrícula 21578, nos 
termos do Processo Administrativo nº 2016/1352 e Parecer da Procuradoria Geral do Município, Portaria 251/2017. 

 

Torna NULA a Portaria nº 103/2017 de retificação da aposentadoria da servidora Ana Maria Ractz Bueno, matrícula 21692, nos 
termos do Processo Administrativo nº 2016/10445 e Parecer da Procuradoria Geral do Município, Portaria 252/2017. 

 

Torna NULA a Portaria nº 102/2017 de retificação da aposentadoria da servidora Lucila Martineli Tres, matrícula 21596, nos 
termos do Processo Administrativo nº 2016/5912e Parecer da Procuradoria Geral do Município, Portaria 253/2017. 

 

Torna NULA a Portaria nº 66/2017 de retificação da aposentadoria da servidora Eneide Castoldi Cambrussi, matrícula 21333, 
nos termos do Processo Administrativo nº 2015/4310 e Parecer da Procuradoria Geral do Município, Portaria 254/2017. 

 

Torna NULA a Portaria nº 87/2017 de retificação da aposentadoria da servidora Carla Suseli Ambros Samudio, matrícula 21315, 
nos termos do Processo Administrativo nº 2015/22552 e Parecer da Procuradoria Geral do Município, Portaria 255/2017. 

 

Torna NULA a Portaria nº 82/2017 de retificação da aposentadoria da servidora Rosane das Graças Carvalho, matrícula 21664, 
nos termos do Processo Administrativo nº 2016/4533 e Parecer da Procuradoria Geral do Município, Portaria 256/2017. 

 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, a contar de 01/01/2018, ao servidor Jesse Fernando Borges de Souza, matrícula 22001, Operador de 
Máquinas Rodoviárias, Padrão 06, Grau J, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.054,56 (cinco mil e cinquenta e 
quatro reais e cinquenta e seis centavos), portaria nº 257/2017. 

 

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 01/01/2018, à servidora 
Adinez Ayres da Silva, matrícula 20992, Professora, Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 7.324,87 
(sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), portaria 258/2017. 

 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, a contar de 01/01/2018, ao servidor Alduino Tessaro, matrícula 3051, Motorista, Padrão 05, Grau J, 
com proventos mensais integrais no valor de R$ 6.882,32 (seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), 
portaria nº 259/2017. 

 

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 01/01/2018, à servidora Lidia 
Beatriz Boscato Kerber, matrícula 22019, Professora, Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 8.000,40 
(oito mil reais e quarenta centavos), portaria 260/2017. 

 



RETIFICA as Portarias nºs. 32/2016 e 150/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional 
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$ 4.542,37 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), portaria 01/2018. 

 

IPPASSO - Extrato de Termo Aditivo – Processo nº 2017/34521. TP nº 02/2013. Partes: FARDIN AUDITORIA E PERICIA 
ATUARIAL LTDA EPP e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de prestação de serviços 
atuariais, em regime de empreitada global. Prazo: 29 de agosto de 2017 a 28 de agosto de 2018. Valor global: R$ 30.316,08. 
Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 29 de agosto de 2017. 

 

IPPASSO - Extrato de Termo Aditivo – Processo nº 2017/37616. Inexigibilidade 01/2016. Partes: IGAM COORPORATIVO – 
CURSOS E ASSESSORIA LTDA e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de assinatura de informativos 
IGAM mensais aos municípios, em regime de empreitada global. Prazo: 16 de novembro de 2017 a 15 de novembro de 2018. 
Valor global: R$ 9.243,00. Modalidade: Inexigibilidade de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 16 de 
novembro de 2017. 
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