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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 01/06/2020, ao servidor Osvaldo Luiz Becker Knoll, matrícula 27801, cargo de Operário, padrão 03, Grau E, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 1.681,59 (hum mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e 
nove centavos), de acordo com a média das contribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 
061/2020. 
 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/06/2020, à servidora Ivani Teresinha Menegotto, matrícula 26050, cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, padrão 07, Grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.696,85 (quatro 
mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), portaria nº 062/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/06/2020, à servidora Maria Elisabete Antunes, matrícula 22988, cargo de Secretária de Escola, 
padrão 06, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.531,72 (quatro mil, quinhentos 
e trinta e um reais e setenta e dois centavos), portaria nº 063/2020. 
 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/06/2020, ao servidor Jose Carlos Fernandes Cardoso, matrícula 21937, cargo de Operário, 
padrão 03, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.481,19 (cinco mil, quatrocentos 
e oitenta e um reais e dezenove centavos), portaria nº 064/2020. 
 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/06/2020, ao servidor Antônio Carlos de Barros, matrícula 22546, cargo de Motorista, padrão 05, 
Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.454,34 (quatro mil, quatrocentos e 
cinquenta e quatro reais e trinta e quatro reais), portaria nº 065/2020. 
 
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 01/06/2020, à servidora Maria 
Darvina dos Santos, matrícula 27409, cargo de Auxiliar de Enfermagem, padrão 07, Grau G, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais proporcionais a 10.950/10.950 no valor de R$ 3.862,85 (três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta 
e cinco centavos), portaria nº 066/2020. 
 
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 01/06/2020, à servidora Ana Maria Azambuja de Brum Gonçalves, matrícula 26673, cargo de Professora, Nível II, 
Grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 5.932/10.950 no valor de R$ 1.771,30 (um mil, 
setecentos e setenta e um reais e trinta centavos), portaria 067/2020. 
 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo de Contrato – Processo nº 2020/10229. Dispensa de Licitação nº 02/2019. Partes: EPCI 
CONSULTORIA LTDA ME e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de prestação de serviços de 
assessoria e consultoria financeira em regime de empreitada global. Prazo: de 15 de abril de 2020 a 14 de abril de 2021. Valor: 
R$ 18.735,00 (dezoito mil, setecentos e trinta e cinco reais). Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Passo Fundo, 15 de abril de 2020. 
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