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RETIFICA a publicação da portaria nº 028/2021, de aposentadoria por tempo de contribuição de 
ROSAMARI DE QUADROS, onde se lê matrícula 28630 leia-se matrícula 27198. 

 

AUTORIZA viagem de Franceli do Carmo, no dia 30 de março de 2021, a Erechim/RS, portaria nº 
034/2021. 

 

CONCEDE, de 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, 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2021, à servidora JUSSARA KECHINER 
PORTELA, matrícula 26747, cargo de Monitora de Atividades, padrão 07, Grau G, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.557,96 (três mil, quinhentos e cinquenta e 
sete reais e noventa e seis centavos), de acordo com a média das contribuições, nos termos da Lei 
Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 035/2021. 

 

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 01/04/2021, à servidora MARIA FATIMA AVILA BETENCOURT, matrícula 21565, cargo de 
Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
6.151,93 (seis mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), portaria nº 036/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2021, ao servidor JAIR MULLER DE MELLO, 
matrícula 2143, cargo de Auxiliar Escriturário, padrão 06, Grau K, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 7.982,14 (sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e 
quatorze centavos), portaria nº 037/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2021, à servidora RITA TERESINHA 
MOCCELLIN ANNES, matrícula 22630, cargo de Psicóloga, padrão S1, Grau K, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 16.976,59 (dezesseis mil, novecentos e 
setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), portaria nº 038/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2021, à servidora MARLI DOS SANTOS 
ZIMERMAN, matrícula 27650, cargo de Professora, nível III, Grau G, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 4.671,71 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e 
setenta e um centavos), portaria nº 039/2021. 

 

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 01/04/2021, à servidora ROSELISE MARIA BORCHARDT, matrícula 21538, cargo de 
Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
5.729,86 (cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), portaria nº 040/2021. 

 

IPPASSO - Extrato de Contrato – Processo nº 2021/5997. Dispensa de Licitação nº 03/2021. Partes: 
GLOBALTECH AGÊNCIA DIGITAL e IPPASSO. Objeto: 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 2021 a 07 de março de 2022. Valor: R$ 1.850,00. 
Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 08 de março de 
2021. 

 

Franceli do Carmo   Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente    Diretora Administrativa 

 


