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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 a 
MARCELO RIGON,filho(a) inválido, a contar de 18/07/2020, à razão de 100%, no valor de R$ 4.584,28  
(quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), dependente da servidora inativa 
CÉLIA THOMÉ RIGON, matrícula20253-3, cargo de Professora, nível II, Grau D, regime jurídico 
estatutário, falecida em 18/07/2020, portaria n° 053/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso II da Constituição Federal, 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, PENSÃO a 
NATASCHA DE PAULA SIQUEIRA, filho(a) menor de idade, a contar de 20/12/2020, até a data limite de 
21 anos, completados em 30/04/2023, à razão de 50%, no valor de R$ 698,36; PATRICK DE PAULA, 
filho(a) inválido, a contar de 20/12/2020, à razão de 50%, no valor de R$ 698,36. dependentes da 
servidora PATRICIA DE PAULA, matrícula 28833, cargo de Servente, padrão 03, Grau B, regime jurídico 
estatutário, falecida em20/12/2020, sendo que 100% desta pensão corresponde a R$ 1.396,72 (um mil, 
trezentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), portaria n° 054/2021. 

 

DESIGNA a servidora Cleonice Marta Piccini Garcia, Diretora Administrativa Previdenciária, para exercer 
cumulativamente a função de Presidente do Ippasso, no período de 25 de maio de 2021 a 08 de junho de 
2021, por motivo de férias de Presidente, portaria nº 055/2021. 

 

CONCEDE à servidora Aline Machado Kuns, técnica previdenciária, matrícula nº 50146, o direito a 
perceber a diferença de 20% a cada ano que permanecer na função, a contar de 01 de março de 2021, 
nos termos da Lei Complementar 4221/2005, art. 12-A, parágrafo 2°, portaria n° 056/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabeleceo 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 porimplemento de idade, a contar de 01/06/2021, à servidora CLARA 
SILSAMAR SALLESBASTOS, matrícula 26153, cargo de Nutricionista, padrão S-1, Grau H, regime 
jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 10.397/10.950 no valor de R$ 7.255,24 (sete 
mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), de acordocom a média das 
contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria n° 057/2021. 
 
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 01/06/2021, ao servidor CLAUDIO 
SEBASTIAO ELY, matrícula 28607, cargo de Professor, nível III, Grau E, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais proporcionais a 4.023/12.775 no valor de R$ 900,79 (novecentos reais e setenta e 
nove 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 n° 
058/2021. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso II da Constituição Federal, 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, PENSÃO a 
AROLDO TERRES FERREIRA, cônjuge, a contar de 14/04/2021, à razão de 50%, no valor de R$ 
2.734,50; FRANCISCO ESCANDIEL DA SILVA FERREIRA, filho(a) menor de idade, a contar de 
14/04/2021, até a data-limite de 21 anos, completados em 05/05/2029, à razão de 50%, no valor de R$ 
2.734,50, dependentes da servidora MARILENE DE FATIMA ESCANDIEL DA SILVA FERREIRA, 
matrícula 27311, cargo de Professora, nível II, Grau G, regime jurídico estatutário, falecida em 
14/04/2021, sendo que 100% desta pensão corresponde a R$ 5.469,00 (cinco mil, quatrocentos e 
sessenta e nove reais), portaria n° 059/2021. 
 

IPPASSO - Extrato de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Locação de equipamentos 
de impressora– Processo nº 2021/13298. Partes: Athena Comercial Ltda - ME (Grupo Uniserv) e 
IPPASSO. Objeto: Prorrogação de prazo e reajuste de valores. Prazo: de 18 de março de 2021 a 17 de 
março de 2022. Valor: R$ 5.476,44. Modalidade: Contratação Direta – Dispensa de Licitação, de acordo 
com a Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 18 de março de 2021. 

 



IPPASSO - Extrato de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia – Processo nº 
2020/3815. Partes: PESSOLANO E PACHECO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e IPPASSO. Objeto: 
Prorrogação de prazo e reajuste de valores. Prazo: de 01 de abril de 2021 a 31 de março de 2022. Valor: 
R$ 71.304,48. Modalidade: Tomada de Preços, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo 
Fundo, 01 de abril de 2021. 

 

Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente Substituto 

Portaria nº 55/2021 


