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DESIGNA a servidora Cleonice Marta PiccinI Garcia, Diretora Administrativa Previdenciária, para exercer cumulativamente a 
função de Presidente do Instituto, no período de 09 de março de 2020 a 13 de março de 2020 por motivo de férias da Presidente, 
portaria nº 037/2020. 
 

AUTORIZA viagem de Eduardo André Lucietto, Tiago Miguel Stieven, Marcelo Muller Carneiro e Tiago Machado, nos dias 11 a 
13 de março de 2020, a Florianópolis/SC, portarias nº 038/2020, nº 039/2020, nº 040/2020 e nº 041/2020. 

 

CONCEDE, 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, pensão ao dependente do servidor inativo Alziro da Silva, 
matrícula 20129, cargo de Oficial Administrativo, padrão 8, Grau A, regime jurídico estatutário, falecido em 14/02/2020, inativado 
conforme Portaria nº 1136/1978, retificado por Portaria nº 1789/1989, sendo que 100% desta pensão corresponde a R$ 
4.898,34, distribuídos da seguinte forma: Romy Bier da Silva, cônjuge, a contar de 14/02/2020, à razão de 100%, no valor de R$ 
4.898,34 (quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), portaria nº 042/2020. 
 
REVISA, em conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", combinado com o §§ 3º e 17º da 
Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, considerando os despachos que instruem o 
Processo Administrativo n.º 2020/8344 e processo TCE/RS nº 005977-0200/14-1, considerando a emissão de CTC retificada 
pelo INSS, conforme processo judicial nº 5000797-71.2017.4.04.7104, os proventos da servidora Dalva Rejane Haack, matrícula 
26362, cargo de Professora, nível III, classe D, regime jurídico estatutário, com proventos integrais e mensais no valor de R$ 
2.570,98 (dois mil, quinhentos e setenta reais e noventa e oito centavos), de acordo com a média das contribuições, a contar de 
04/07/2019, portaria nº 043/2020. 
 
CONCEDE, 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, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/04/2020, à servidora Lidiane 
Guerra, matrícula 26520, cargo de Professora, nível III, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 4.207,11 (quatro mil, duzentos e sete reais e onze centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos 

da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 044/2020. 
 
CONCEDE, 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, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/04/2020, à servidora Lovaine 
Doroteia da Costa de Oliveira, matrícula 26080, cargo de Técnica de Enfermagem, padrão 07, Grau G, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.180,96 (quatro mil, cento e oitenta reais e noventa e seis 
centavos), portaria nº 045/2020. 

 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/04/2020, à servidora Rosane Finger de Moura, matrícula 21401, cargo de Professora , nível III, 
Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.174,39 (cinco mil, cento e setenta e quatro 
reais e trinta e nove centavos), portaria nº 046/2020. 
 
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 01/04/2020, à servidora Celia Regina 
Montenegro Ruas, matrícula 26347, cargo de Professora, nível II, Grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 2.785,56 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), de acordo com a 
média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 047/2020. 

 
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 01/04/2020, à servidora Irani Bernadete Roani, matrícula 26682, cargo de Professora, nível III, Grau G, regime 
jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 5.875/10.950 no valor de R$ 1.591,45 (um mil, quinhentos e noventa 
e um reais e quarenta e cinco centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 
18/06/2004, portaria nº 048/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/04/2020, à servidora Roseli Margarete Swaab, matrícula 21858, cargo de Servente, padrão 03, 
Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.528,43 (três mil, quinhentos e vinte e oito 
reais e quarenta e três centavos), portaria nº 049/2020. 
 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2020/6308. Dispensa de Licitação nº 01/2016. Partes: GLOBALTECH 
AGÊNCIA DIGITAL e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de empresa para manutenção 
de website do IPPASSO e acesso aos recursos da plataforma (Site e contas de e-mails), em regime de empreitada global. Prazo: 
de 08 de março de 2020 a 07 de março de 2021. Valor: R$ 1.400,00. Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Passo Fundo, 06 de março de 2020. 

 



IPPASSO - Extrato de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Locação – Processo nº 2020/8390. Partes: Athena 
Comercial Ltda - ME (Grupo Uniserv) e IPPASSO. Objeto: Locação de equipamentos de impressoras multifuncionais. Prazo: de 
18 de março de 2020 a 17 de março de 2021. Valor: R$ 4.978,56. Modalidade: Contratação Direta – Dispensa de Licitação, de 
acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 18 de março de 2020. 

 

DISPÕE sobre as medidas para enfrentamento, prevenção e mitigação da emergência de saúde pública decorrente da COVID-
19 no Ippasso e dá outras providências, Ordem de Serviço nº 01/2020. 

 

IPPASSO - Extrato de Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração Contábil e afins – Processo nº 
2020/9365. TP nº 01/2019. Partes: TOFI CONSULTORIA TÉCNICA LTDA e IPPASSO. Prazo de 01 de abril de 2020 a 31 de 
julho de 2020. Valor global: R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 
e suas alterações. Passo Fundo, 01 de abril de 2020. 

 

 

 

        Marina Zancanaro Borowski       Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente       Diretora Administrativa 


