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RETIFICA a publicação da portaria nº 092/2020, de aposentadoria por tempo de contribuição de Iraci Terezinha Benedetti, onde 
se lê com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.717,09 (cinco mil, setecentos e dezessete reais e nove centavos) leia-se 
com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.987,09 (cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e nove centavos). 

 

CONCEDE Progressão por merecimento aos servidores estatutários Carla Rose Roman, Aline Machado Kuns, Fabíola Burgert e 
Luiz Fernando Nadal da Silva, a contar de 28/10/2020, portaria nº 094/2020. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e LeiMunicipal nº 4221 de 2005, pensão a Enedina de Oliveira da Silva,cônjuge, a contar de 
20/09/2020, dependente do servidor inativo Ruy Aguiar da SIlva, matrícula 20075, cargo de Oficial Administrativo, padrão 7, Grau 
G, regime jurídico estatutário, falecido em 20/09/2020, inativado conforme Portarianº 3235/1999, retificado por Portaria nº 
1877/2000, Portaria nº 3575/2000, Portaria nº 110/2002, sendoa pensão no valor de R$ 8.859,98 (oito mil, oitocentos e cinquenta 
e nove reais e noventa e oito centavos), portaria n° 095/2020. 

 

REVISA, 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, considerando os despachos que instruem o 
Processo Administrativo n.º 2019/24392 e processo TCE/RS nº 002912-0200/20-0,os proventos do servidor Pedro Carlos Prates, 
matrícula 26773, cargo de Operador de Máquinas, padrão 06, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos integrais e 
mensais no valor de R$ 3.070,14 (três mil, setenta reais e quatorze centavos), de acordo com a média das contribuições nos 
termos da Lei Federal nº 10.887, de 18/06/2004, a contar de 13/10/2020 (data da emissão da Certidão de Tempo de 
Contribuição retificada pelo INSS), portaria nº 096/2020. 

 

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 Municipalnº 4221 de 2005, pensão a Marcia Cecilia Biecek, companheiro(a), a contar de 
13/09/2020, Lucas Biecek Teodoro, filho(a) menor de idade, a contar de 13/09/2020, até a data-limite de 21anos, completados 
em 01/06/2028,, e Karolayne Rugan Teodoro, filho(a) menor de idade, a contar de 13/09/2020, atéa data-limite de 21 anos, 
completados em 19/08/2022,dependentes do servidor inativo Luiz Celso Teodoro,matrícula 21762, cargo de Motorista, padrão 
05, Grau H, regime jurídico estatutário,falecido em 13/09/2020, inativadoconforme Portaria nº 54/2014, retificado por Portaria nº 
99/2015,Portaria nº 029/2018, sendo que 100% desta pensão corresponde a R$4.191,36 (quatro mil, cento e noventa e um reais 
e trinta e seis centavos), à razão de 33,33% para cada dependente, no valor de R$ 1.397,12, portaria 097/2020. 

 

RETIFICA o ato: Portaria nº 102/2019, e deconformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, concedeaposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/06/2019, à servidora Abadia Salete Maschio Girotto, 
matrícula 21054, cargo de Professora, nível III, Grau J, regimejurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 8.599,38 (oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), portaria nº 098/2020. 

 

RETIFICA o ato: Portaria nº 018/2019, e deconformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 
41/2003, concedeaposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2019, à servidora Marilene Ribeiro Nunes, 
matrícula 22636, cargo de Secretária de Escola, padrão 6, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais 
no valor de R$ 4.279,46 (quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), portaria nº 099/2020. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece oartigo 40, §§ 3º, 5º e 17º da Constituição Federal, redação da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, 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 100/2020. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece oartigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, aposentadoria por tempo 
decontribuição, a contar de 01/11/2020, à servidora Lisia Helena Schardong Spalding, matrícula 22145, cargo de Professora, 
nível III, Grau J, regime jurídico estatutário,com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.431,03 (cinco mil, quatrocentos e 
trinta e um reais e três centavos), portaria nº 101/2020. 

 

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 EmendaConstitucional nº 41/2003,aposentadoria voluntária por implemento deidade, a 
contar de 01/11/2020, à servidora Ini Margarida Gasparin, matrícula 27411, cargo de Técnico de Enfermagem, padrão 07, Grau 
G, regime jurídico estatutário, comproventos mensais proporcionais a 6.524/10.950 no valor de R$ 1.848,80 (hum mil, oitocentos 
e quarenta e oito reais e oitenta centavos), de acordo com a média dascontribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 
18/06/2004, portaria nº 102/2020. 

 

IPPASSO - Extrato de Termo de Contrato – Processo nº 2020/19152. TP nº 03/2019. Partes: SERVIPLAN SERVIÇOS GERAIS e 
IPPASSO. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e sanificação. 



Prazo de 08 de setembro de 2020 a 07 de setembro de 2021. Valor global: R$ 20033,88(vinte mil, trinta e três reais e oitenta e 
oito centavos). Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 08 de setembro de 2020. 

 

IPPASSO - Extrato de Aditivo ao Termo de Convênio nº 001/2019 de adesão à Concorrência Pública nº 023/2006, Processo nº 
2019/19222. Partes: Município de Passo Fundo/RS e IPPASSO. Objeto: Utilização e manutenção de forma conjunta do Sistema 
Integrado de Gestão Municipal – SIGM, entre a Administração Direta e a Autarquia Ippasso, potencializando o cruzamento de 
dados entre os dois órgãos públicos municipais ora envolvidos, com vista a desenvolver as boas práticas de gestão dos recursos 
públicos. Prazo: de 01 de junho de 2020 a 30 de maio de 2021. Valor: R$ 135.321,00(cento e trinta e cinco mil, trezentos e vinte 
e um reais). Modalidade: Convênio de adesão à Concorrência Pública da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 01 de 
outubro de 2020. 
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