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AVERBA na ficha funcional da servidora Carla Rose Roman, Técnica Previdenciário do Ippasso, padrão 08, Grau E, matrícula 
50121, o tempo de serviço privado de 04 anos, 01 mês e 06 dias, totalizando 1.496 dias, portaria nº 059/2019. 

 

RETIFICA o ato: Portaria nº 21/2018, 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 Rossana Timm, matrícula 27663, cargo de professora, 
nível III, classe D, regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 6.376/10.950 no valor de R$ 1.397,74 (mil, 
trezentos e noventa e sete reais e setenta e quatro reais, de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 
10.887 de 18/06/2004, portaria nº 060/2019. 
 
AUTORIZA viagem de Luiz Fernando Nadal da Silva, nos dias 10 a 11 de abril de 2019, a Porto Alegre/RS, portaria nº 061/2019. 

 

CONCEDE Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Fabíola Burgert, Técnica Previdenciária, matrícula funcional n.º 50154, 
lotada no IPPASSO, pelo período de 01 (um) mês, referente ao quinquênio 19/07/2012 a 18/07/2017, com base nos artigos 59 e 
150 da Lei Complementar nº 203/2008 e, artigo 36 da Lei Orgânica do Município, portaria nº 063/2019. 
 

AUTORIZA viagem de Marina Zancanaro Borowski e Eduardo André Lucietto, nos dias 15 a 17 de abril de 2019, a Porto 
Alegre/RS, portarias nº 064/2019 e nº 065/2019. 

 
RETIFICA os atos: Portaria nº 142/2017, Portaria nº 056/2019, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 4º, inciso 
III da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2005, concede aposentadoria especial, a contar de 
01/07/2017, à servidora Marcia Maria Rosa dos Santos, matrícula 26871, cargo de Técnica em Enfermagem, padrão 07, Grau G, 
regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.356,05 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais 
e cinco centavos), portaria nº 066/2019. 
 
RETIFICA o ato: Portaria nº 134/2017, 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, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar 
de 01/07/2017, à servidora Ana Cristina Guedes Laimer, matrícula 21691, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.068,54 (cinco mil, sessenta e oito reais e cinquenta e quatro 
centavos), portaria nº 067/2019. 
 
RETIFICA o ato: Portaria nº 246/2017, 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, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar 
de 01/12/2017, à servidora Terezinha Piccinini Rosso, matrícula 21555, cargo de Professora, nível II, Grau I, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.190,15 (quatro mil, cento e noventa reais e quinze centavos), 
portaria n° 068/2019. 
 
RETIFICA o ato: Portaria nº 95/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2017, à servidora Eliane Maria Goellner, matrícula 20988, 
cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.395,55 (cinco 
mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), portaria nº 069/2019. 
 
RETIFICA o ato: Portaria nº 046/2018, e 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, concede pensão ao dependente 
da servidora inativa Marlei da Costa Santi, matrícula 20301-7, cargo de Professora, padrão 04, nível I, Grau D, regime jurídico 
estatutário, falecida em 17/03/2018, inativada conforme Portaria nº 1672/1995, retificado por Portaria nº 393/1996, sendo que 
100% desta pensão corresponde a R$ 2.164,76 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), distribuídos 
da seguinte forma: Taurino Vanir Santi, cônjuge, a contar de 17/03/2018, à razão de 100%, portaria nº 070/2019. 
 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2019, à servidora Marilaine Zanotto Doro, matrícula 
22416, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
6.882,63 (seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos), portaria nº 071/2019. 
 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2019, à servidora Denise de Mello Resende, matrícula 
22393, cargo de Professora, nível II, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
5.001,88 (cinco mil e um reais e oitenta e oito centavos), portaria nº 072/2019. 
 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2019, à servidora Silvia Maria Scartazzini, matrícula 
21335, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
9.831,85 (nove mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), portaria n º 073/2019. 
 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2019, à servidora Ivone Andrades Kadziola, matrícula 
26420, cargo de Professora, nível III, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
5.331,71 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos 
da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 074/2019. 
 



CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2019, à servidora Nalu Maria Cordeiro de Mello, 
matrícula 21993, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 11.909,68 (onze mil, novecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), portaria nº 075/2019. 
 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2019, ao servidor Antonio Frediani da Fonseca, 
matrícula 1993, cargo de Arquiteto, nível Sup 2, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 20.200,25 (vinte mil e duzentos reais e vinte e cinco centavos), portaria nº 076/2019. 
 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2019, à servidora Joceli Maria Silva Martins, matrícula 
27201, cargo de Professora, nível III, Grau F, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
4.576,01 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e um centavo), portaria nº 077/2019. 
 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2019, à servidora Rosmari Deggerone, matrícula 21974, 
cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.415,27 (cinco 
mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e sete centavos), portaria nº 078/2019. 
 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2019, à servidora Rosane de Fátima Reinehr Knoll, 
matrícula 22414, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 6.369,65 (seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), portaria nº 079/2019. 

 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2019, à servidora Jaqueline Salvador, matrícula 21532, 
cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.172,37 (cinco 
mil, cento e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), portaria nº 080/2019. 
 
REGULAMENTA os procedimentos e prazos para a concessão de aposentadorias, ordem de serviço nº 01/2019. 

 
IPPASSO - Extrato de Contrato – Processo nº 2019/11910. Dispensa de Licitação nº 02/2019. Partes: EPCI CONSULTORIA 
LTDA ME e IPPASSO. Objeto: Contratação de prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira em regime de 
empreitada global. Prazo: de 15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2020. Valor: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). 
Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 15 de abril de 2019. 

 
 
                              Marina Zancanaro Borowski             Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente                    Diretora Administrativa 

 


