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ANULA, conforme decisão proferida nos autos do processo judicial nº 9000561-79.2019.8.21.0021, com trânsito em julgado em 
16/07/2020, a portaria nº 255/2017, de 14/12/2017, de retificação da inativação da servidora Carla Suseli Ambros Samudio, 
portaria nº 085/2020. 
 
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 01/09/2020, à servidora Lindacir Fatima Badalotti, matrícula 26764, cargo de Monitora de Atividades, padrão 07, Grau H, 
regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.942,78 (dois mil, novecentos e quarenta e dois 
reais e setenta e oito centavos), de acordo com a média das contribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, 
portaria nº 086/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/09/2020, à servidora Rosane de Souza Weber, matrícula 22647, cargo de Secretária de Escola, 
padrão 06, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.901,65 (quatro mil, novecentos 
e um reais e sessenta e cinco centavos), portaria nº 087/2020. 
 
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 01/09/2020, à servidora Adriana Ribas, 
matrícula 21684, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 6.239,90 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), portaria nº 088/2020. 

 

IPPASSO - Extrato de Termo de Aditivo – Processo nº 2020/16408. TP nº 01/2019. Partes: TOFI CONSULTORIA TÉCNICA 
LTDA e IPPASSO. Objeto: Prorrogação de prazo e reajuste de valores da contratação de Empresa Especializada para prestação 
de serviços de escrituração contábil e afins, em regime de Empreitada Global, ao Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Municipais de Passo Fundo, sem exclusividade e sem vínculo empregatício. Prazo de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 
2021. Valor global: R$ 86.541,36. Modalidade: Tomada de Preços da Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 31 de julho 
de 2020. 
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