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AUTORIZA viagem de Eduardo André Lucietto, nos dias 02 a 05 de fevereiro de 2021, a Porto Alegre/RS, 
portaria nº 020/2021. 

 

RETIFICA a portaria 017/2020, que REVISA os proventos de aposentadoria, por tempo de contribuição, 
do Oficial Administrativo AMOS LEODIR ANTUNES DE LIMA, quanto à data do trânsito em julgado do 
processo judicial, a contar de 09 de agosto de 2019, portaria 025/2021. 

 

CONCEDE, 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, 
aposentadoria voluntária por implemento de idade, a contar de 01/03/2021, à servidora BEATRIZ 
JUSTINA BALIN, matrícula 285, cargo de Técnica em Enfermagem, padrão 07, regime jurídico estatutário, 
com proventos mensais proporcionais a 7.278/10.950 no valor de R$ 1.435,08 (hum mil, quatrocentos e 
trinta e cinco reais e oito centavos), de acordo com a média das contribuições, nos termos da Lei Federal 
nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 027/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, §§ 3º, 5º e 17º da Constituição Federal, 
redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 
01/03/2021, à servidora ROSAMARI DE QUADROS, matrícula 28630, cargo de Professora , nível III, Grau 
G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.139,51 (quatro mil, cento 
e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), de acordo com a média das contribuições, nos termos 
da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 028/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2021, à servidora LEONIDA MACIEL 
SCHMITZ, matrícula 3662, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 6.239,90 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa 
centavos), portaria nº 029/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, §§ 3º, 5º e 17º da Constituição Federal, 
redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 
01/03/2021, à servidora ADRIANA ROSSO, matrícula 26309, cargo de Professora, nível III, Grau G, 
regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.596,46 (três mil, quinhentos 
e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos),  de acordo com a média das contribuições, nos termos 
da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 030/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2021, à servidora DORILDE EMILIA 
BORELLI, matrícula 21872, cargo de Servente, padrão 03, Grau K, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 3.822,90 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa 
centavos), portaria nº 031/2021. 

 

CONCEDE, 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, aposentadoria por tempo de contribuição, a 
contar de 01/03/2021, à servidora VANDERLEIA LARA SALLES, matrícula 2997, cargo de Professora, 
nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 7.202,85 
(sete mil, duzentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), portaria nº 032/2021. 

 

CONCEDE, 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, aposentadoria por tempo de contribuição, a 
contar de 01/03/2021, à servidora MARINES CEOLIN WEBBER, matrícula 21404, cargo de Professora, 
nível II, Grau J, regime jurídico estatutário , com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.402,56 
(cinco mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), portaria nº 033/2021. 

 

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 2020/16407. 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 2020 a 31 de dezembro de 2020. Valor: R$ 817,74 (oitocentos e dezessete reais e setenta e 
quatro centavos). Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 16 
de agosto de 2020. 

 

IPPASSO - Extrato de Contrato. Processo nº 2020/28412. Dispensa de Licitação nº 01/2021. Partes: 
REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA e IPPASSO. Objeto: Contratação de empresa para Prestação de 
Serviços de Assessoria e Consultoria para a aplicação das reservas técnicas do Ippasso. Prazo: de 17 de 
fevereiro de 2021 a 16 de fevereiro de 2022. Valor: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 
Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 17 de fevereiro de 
2021. 

 

IPPASSO - Extrato de Contrato. Processo nº 2020/28414. Dispensa de Licitação nº 02/2021. Partes: 
REFERÊNCIA CONSULTORIA LTDA – ME e IPPASSO. Objeto: Contratação de empresa para Prestação 
de Serviços de Elaboração do Demonstrativo de Aplicação e Investimento dos Recursos (DAIR) e 
Demonstrativo de Política de Investimentos (DPIN) e demais serviços, conforme anexo I do contrato. 
Prazo: de 17 de fevereiro de 2021 a 16 de fevereiro de 2022. Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 
reais). Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 17 de 
fevereiro de 2021. 

 

Franceli do Carmo   Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente    Diretora Administrativa 

 


