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DESCONSTITUI, considerando os despachos que instruem o Processo Administrativo n.º 2019/11607 e processo TCE/RS nº 
011757-0200/17-3, a Portaria 125/2019 de retificação da inativação de Guaraciara das Graças Damasceno Chaves, matrícula 
20994, a contar de 01/06/2017, portaria nº 050/2020. 

 
RETIFICA o ato: Portaria nº 121/2017, 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 01/06/2017, à servidora Guaraciara das Graças 
Damasceno Chaves, matrícula 20994, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 8.946,95 (oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), portaria nº 051/2020. 
 

CONCEDE 43 dias de Licença Saúde à servidora Carla Rose Roman, matrícula 50121, a contar de 04/02/2020, com base no 
artigo 131 da Lei Complementar n.º 203/2008, portaria nº 052/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/05/2020, ao servidor Juscelino Pedro dos Santos, matrícula 22092, cargo de Operário, padrão 03, 
Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.304,31 (cinco mil, trezentos e quatro reais 
e trinta e um centavos), portaria nº 053/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/05/2020, à servidora Roselei Woll, matrícula 20883, cargo de Auxiliar de Escriturário, padrão 06, 
Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 8.334,22 (oito mil, trezentos e trinta e quatro 
reais e vinte e dois centavos), portaria nº 054/2020. 
 
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 01/05/2020, à servidora Luiza Mara de Oliveira de Souza, matrícula 27256, cargo de Professora de Educação Infantil, nível II, 
Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.387,50 (três mil, trezentos e oitenta e sete 
reais e cinquenta centavos), de acordo com a média das contribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, 
portaria nº 055/2020. 
 
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 01/05/2020, à servidora Lívia Dalila Germany Cunha Cé, matrícula 26769, cargo de Psicólogo, padrão S1, Grau H, 
regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 5.783/10.950 no valor de R$ 3.614,73 (três mil, seiscentos e 
quatorze reais e setenta e três centavos), de acordo com a média das contribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 
18/06/2004, portaria nº 056/2020. 
 
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 01/05/2020, à servidora Anilce Lombardi Rech, matrícula 26339, cargo de Professora, nível III, Grau G, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.646,49 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e 
nove centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 
057/2020. 
 
CONCEDE, no uso de suas atribuições legais, 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, aposentadoria por invalidez permanente, a contar 
de 01/05/2020, ao servidor Carlos Alberto Rodrigues Pires, matrícula 27330, cargo de Motorista, padrão 05, Grau F, regime 
jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 4.980/12.775 no valor de R$ 1.011,53 (hum mil e onze reais e 
cinquenta e três 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 058/2020. 
 
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 01/05/2020, à servidora Jurema de 
Fátima Pierdona, matrícula 22396, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 8.103,41 (oito mil, cento e três reais e quarenta e um centavos), portaria nº 059/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/05/2020, à servidora Silvana Pinheiro Ferreira, matrícula 21029, cargo de Professora, nível III, 
Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 9.589,92 (nove mil, quinhentos e oitenta e 
nove reais e noventa e dois centavos), portaria nº 060/2020. 
 
IPPASSO - Extrato de Contrato – Processo nº 2020/3815. Tomada de Preços nº 02/2020. Partes: PESSOLANO E PACHECO 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS e IPPASSO. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços 
advocatícios e técnicos de natureza jurídica ao Ippasso, em regime de empreitada global. Prazo: de 01 de abril de 2020 a 31 de 
março de 2021. Valor: R$ 54.390,60 (cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos). Modalidade: 
Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 01 de abril de 2020. 
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