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RETIFICA o ato: Portaria nº 22/2018, e 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, concede aposentadoria voluntária por implemento de idade, a contar de 
01/03/2018, à servidora Rosalina Bernardi de Oliveira, matrícula 27109, cargo de Professora, nível II, 
Grau E, regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 4.641/10.950 no valor de R$ 
810,56 (oitocentos e dez 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, complementado até o valor do salário mínimo nos termos 
da Constituição Federal, portaria nº 116/2020. 
 
RETIFICA o ato: Portaria nº 031/2020, e 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, concede 
aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/03/2020, à servidora Adinara Maria Bonamigo, 
matrícula 27903, cargo de Professora, nível II, Grau D, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
proporcionais a 9.715/10.950 no valor de R$ 3.045,99 (três mil, quarenta e cinco reais e noventa e nove 
centavos) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, 
portaria nº 117/2020. 
 
RETIFICA o ato: Portaria nº 149/2019, 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 01/09/2019, à 
servidora Marta Eloisa Ferreira Terra, matrícula 21853, cargo de Servente, padrão 03, Grau J, regime 
jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.809,54 (quatro mil, oitocentos e 
nove reais e cinquenta e quatro centavos), portaria nº 119/2020. 
 
INCORPORA aos vencimentos da servidora Ivone Aimi Camargo, Escriturária, Padrão 06, Grau H, 
matrícula funcional n.º 26896, a Função Gratificada – FG-2 no percentual de 140% (cento e quarenta por 
cento), pelo tempo de exercício de 2.555 dias (07 anos) junto ao IPPASSO, conforme processo judicial nº 
021/1.15.0007829-0, com trânsito em julgado em 24/07/2019, portaria nº 120/2020. 
 
RETIFICA o ato: Portaria nº 100/2020, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, §§ 3º, 5º e 
17º da Constituição Federal, redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, concede aposentadoria por 
tempo de contribuição, a contar de 01/11/2020, à servidora Maristela Padilha Kaiser, matrícula 29340, 
cargo de Professora, nível I, Grau B, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor 
de R$ 3.176,04 (três mil, cento e setenta e seis reais e quatro centavos) de acordo com a média das 
contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 121/2020. 
 
REVISA,  em 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, considerando os despachos que 
instruem o Processo Administrativo n.º 2020/30985, bem como do processo judicial número 9006380-
65.2017.8.21.0021, os proventos de aposentadoria, por invalidez permanente, à servidora Ana Paula 
Valerio de Lima, aposentada pela portaria nº 97/2016 retificada pela portaria nº 21/2017, matrícula 21482, 
cargo de Professora, nível III, classe I, regime jurídico estatutário, a contar de 06/10/2020 (data do trânsito 
em julgado do processo judicial), com proventos mensais proporcionais a 10.950/10.950 no valor de R$ 
10.412,50 (dez mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), portaria nº 001/2021. 
 
RETIFICA a Portaria n.º 156/2016 e designa os servidores: Cleonice Marta Piccini Garcia, Franceli do 
Carmo e Luiz Fernando Nadal da Silva, em Comissão, sob a presidência da primeira, para efetuar o 
inventário e a reavaliação dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Instituto, bem como os que lhe 
estão cedidos, portaria n.º 002/2021. 
 
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 01/01/2021, à servidora Fátima Piccinini 
de Oliveira, matrícula 276, cargo de Costureira, padrão 02, regime jurídico estatutário, com proventos 
mensais proporcionais a 3.697/10.950 no valor de R$ 356,15 (trezentos e cinquenta e seis reais e quinze 
centavos) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, 
complementado até o valor do salário mínimo nos termos da Constituição Federal, portaria nº 003/2021. 

 
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 01/01/2021, ao servidor Paulo Alexandre Rosa de Oliveira, matrícula 21960, 



cargo de operário, padrão 3, Grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor 
de R$ 2.734,23 (dois mil, setecentos e trinta e quatro reais), portaria nº 004/2021. 
 
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 01/01/2021, à servidora Declaine Favero 
Tome, matrícula 26375, cargo de Professora, nível III, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos 
mensais proporcionais a 6.178/10.950 no valor de R$ 1.787,61 (hum mil, setecentos e oitenta e sete reais 
e sessenta e um centavos) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 
de 18/06/2004, portaria nº 005/2021. 
 
CONCEDE, 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, aposentadoria por tempo de contribuição, a 
contar de 01/01/2021, à servidora Ana Cassia Oliveira Silva, matrícula 22497, cargo de professora, 
padrão III , Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.854,72 
(cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), portaria nº 006/2021. 

 
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 01/01/2021, à servidora Nelci Molssato, matrícula 21673, cargo de professora efetiva, 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 007/2021. 
 
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 da servidora inativa Marelice Garcia, matrícula 27382, cargo de Servente, padrão 03, Grau A, 
regime jurídico estatutário, falecida em 03/09/2020, inativada conforme Portaria nº 26/2009, retificado por 
Portaria nº 27/2014, Portaria nº 30/2015, revisado por Portaria nº 96/2012, Portaria nº 31/2015, sendo que 
100% desta pensão corresponde a R$ 1.699,66 (hum mil, seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e 
seis centavos),, distribuídos da seguinte forma: Fernanda Assis dos Santos, menor sob guarda, a contar 
de 03/09/2020, até a data-limite de 21 anos, completados em 30/12/2029, à razão de 100%, portaria nº 
008/2021. 
 
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 da servidora inativa Mariza Izabel Gomes Xavier Kammler, matrícula 21971, cargo de 
Operária, padrão 01, Grau G, regime jurídico estatutário, , falecida em 21/12/2020, inativada conforme 
Portaria nº 85/2010, retificado por Portaria nº 37/2014, Portaria nº 142/2015, revisado por Portaria nº 
103/2012, Portaria nº 143/2015, sendo que 100% desta pensão corresponde a R$ 1.664,92 (hum mil, 
seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), distribuídos da seguinte forma: Délcio 
Antonio Kammler, cônjuge, a contar de 21/12/2020, à razão de 100%, portaria nº 009/2021. 
 
IPPASSO - Extrato de 4º Termo Aditivo – Processo nº 2020/26317. 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 2020 a 15 de novembro de 2021. Valor global: R$ 10.297,56. 
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 16 de novembro 
de 2020. 
 
                            Franceli do Carmo                  Cleonice Marta Piccini Garcia 

 Presidente       Diretora Administrativa 

 


