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RETIFICA a publicação da retificação da portaria nº 93/2017, passando a constar a Ivani Jordan, companheira, desde a data de 
sua inclusão como dependente do de cujus (29/07/2019), e Jamille Bettu Correa, filha, desde a data do óbito, até 06/06/2018, 
onde consta a Ivani Jordan, companheira, indeterminadamente, e Jamille Bettu Correa, filha, até 06/06/2018. 

RETIFICA os atos: Portaria nº 130/2013, Portaria nº 147/2014, Portaria nº 84/2015, 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 01/10/2013, à 
servidora Marlene Jesus de Almeida Machado, matrícula 20709, cargo de Professora, nível III, classe H, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 8.771,74 (oito mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e 
quatro centavos), portaria nº 142/2019. 

RETIFICA o Ato: Portaria nº 166/2013, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafos 
3º e 17 da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, concede aposentadoria por invalidez 
permanente, a contar de 01/12/2013, ao servidor Rafaielo Portela Follador, matrícula 27601, cargo de enfermeiro, padrão S1, 
Grau C, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.380,04 (três mil, trezentos e oitenta reais e 
quatro centavos), portaria nº 143/2019. 

AUTORIZA viagem de Jairo da Silva Lima, nos dias 19 a 20 de agosto de 2019, a Porto Alegre/RS, portaria nº 144/2019. 

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 ao dependente da servidora Janete Rejane Schultz 
Hahn, matrícula 28774, cargo de Cozinheira, padrão 04, Grau C, regime jurídico estatutário, falecida em 06/08/2019, no valor de 
R$ 1.699,84, distribuídos da seguinte forma: Rudimar Darcisio Hahn, cônjuge, a contar de 06/08/2019, à razão de 100%, no valor 
de R$ 1.699,84 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), portaria nº 146/2019. 

REVISA, a contar de 12/02/2019, conforme decisão judicial constante nos autos do processo n.º 9005652-24.2017.8.21.0021, 
transitada em julgado em 12/02/2019, a Portaria nº 173/2017, que concedeu aposentadoria por invalidez permanente, a contar 
de 01/08/2017, à servidora Iona dos Santos, matrícula 26044, cargo de Agente Fiscal de Arrecadação, Padrão 08, Grau F, 
regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 4.995,88 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais 
e oitenta e oito centavos), portaria nº 147/2019. 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/09/2019, à servidora Volnete Regina Pizzi, matrícula 26199, cargo de Enfermeira do Trabalho, 
padrão S1, Grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 13.103,89 (treze mil, cento e três 
reais e oitenta e nove centavos), portaria nº 148/2019. 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/09/2019, à servidora Marta Eloisa Ferreira Terra, matrícula 21853, cargo de Servente, padrão 03, 
Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.857,81 (quatro mil, oitocentos e cinquenta 
e sete reais e oitenta e um centavos), portaria nº 149/2019. 

INSTITUI o Código de Ética do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Passo Fundo – IPPASSO, resolução 
nº 001/2019. 

DISPÕE sobre a política de Segurança da Informação, utilização de recursos de informática e de rede pelos servidores do 
IPPASSO, resolução nº 002/2019. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2019/22211. Tomada de Preços nº 01/2018. Partes: PACHECO & DELLA 
VALENTINA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de Contratação 
de empresa especializada para a realização de prestação de serviços de Advocacia, em regime de empreitada global. Prazo: de 
01 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020. Valor: R$ 27.867,62 (vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e 
dois centavos). Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 01 de julho de 2019. 

IPPASSO - Extrato de Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração Contábil e afins – Processo nº 2019/13705. TP nº 
01/2019. Partes: TOFI CONSULTORIA TÉCNICA LTDA e IPPASSO. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de escrituração contábil e afins. Prazo de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. Valor global: R$ 
66.000,00 (sessenta e seis mil reais). Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 01 de 
agosto de 2019. 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2019/26744. Dispensa de Licitação nº 03/2016. Partes: MAXXIDELTA 
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME e IPPASSO. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato original de contratação de 
prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas de segurança eletrônica em regime de empreitada global. Prazo: de 
19 de agosto de 2019 a 18 de agosto de 2020. Valor: R$ 1.866,24 (um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro 
centavos). Modalidade: Dispensa de Licitação da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 19 de agosto de 2019. 

IPPASSO - Extrato de Contratação de Agência integradora de estágios – Processo nº 2019/14021. TP nº 02/2019. Partes: 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE-RS e IPPASSO. Objeto: Contratação de agência integradora de 
estágios, em regime de empreitada global. Prazo: 14 de agosto de 2019 a 13 de agosto de 2020. Valor global: R$ 4.180,56 
(quatro mil, cento e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Passo Fundo, 14 de agosto de 2019. 
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