
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 85/2016

Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 3.367.050,00 (Três Milhões e Trezentos
e Sessenta e Sete Mil e Cinquenta Reais).

DECRETO Nº 87/2016
TERMO DE VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE

INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO URBANÍSTICO
DENOMINADO CONDOMÍNIO CONJUGADO À EDIFICAÇÃO
RESIDENCIAL IPÊ, DE PROPRIEDADE DE CONSTRUTORA

PRIORI LTDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  na  forma  do  artigo  110,  inciso  XXXVII,  da  Lei  Orgânica  do
Município, e dos artigos 112 e 113 da Lei Complementar nº 230/09;
CONSIDERANDO  as  informações  e  pareceres  constantes  no  processo
administrativo nº 2016/11468;
CONSIDERANDO  a  conclusão  das  obras  de  infraestrutura  realizadas  no
Condomínio  Conjugado à  Edificação  Residencial  Ipê,  conforme  Termo  de
Verificação dos Serviços e Obras de Infraestrutura nº 02/2016,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovada a conclusão dos serviços e das obras de infraestrutura
do Condomínio Conjugado à Edificação Residencial Ipê,  de propriedade de
CONSTRUTORA  PRIORI  LTDA,  estando  em  conformidade  com  as
especificações exigidas  no inciso IV do artigo 2º do Decreto Municipal nº
19/2014, e, de acordo com os artigos 82 e seguintes da Lei Complementar nº
230/2009.
Art. 2º - Em razão do cumprimento do que foi exposto no inciso IV do artigo
2º  do  Decreto  Municipal  nº  19/2014,  em  relação  à  infraestrutura,  fica
autorizada a liberação das obras.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 88/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

DECRETO Nº 89/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente  exercício  no  montante  de  R$  4.200.000,00  (Quatro  Milhões  e
Duzentos Mil Reais).

DECRETO Nº 90/2016
Abre  crédito  adicional  suplementar  no  orçamento  do  município  para  o
corrente exercício no montante de R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil
Reais).

DECRETO Nº 91/2016
ALTERA O INCISO IV DO ARTIGO 1º DO DECRETO MUNICIPAL

Nº 45/2016, QUE APROVA PLANTAS E PROJETOS DO
LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELA VISTA, DE PROPRIEDADE

DE DACASA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais,  na  forma  do  artigo  110,  inciso  XXXVII,  da  Lei  Orgânica  do
Município, das Leis Complementares Municipais nº 170/2006 e 230/2009, e
CONSIDERANDO  as  informações  e  pareceres  constantes  no  processo
administrativo nº 2016/29346;
CONSIDERANDO  a  certidão  de  diretrizes  n.º  663/2013,  constante  no
processo administrativo n.º 2013/8565
DECRETA:
Art. 1º - O inciso “IV” do artigo 1º do Decreto Municipal nº 45/2016 passa a
vigorar com a seguinte redação: 
Art.1º (...)



IV - Infraestrutura  a ser instalada por conta da Loteadora:  demarcação das
quadras, lotes, vias de circulação e demais áreas através de marcos; rede de
drenagem de águas pluviais; rede de abastecimento de água potável; sistema
de  tratamento  de  esgoto  sanitário  do  tipo  fossa  séptica/filtro
anaeróbico/sumidouro;  rede  de  distribuição  de  energia  elétrica  pública  e
domiciliar e rede de iluminação pública; meio-fio, sarjeta e pavimentação nas
vias públicas, abrangendo todo o loteamento e todos os terrenos identificados
no processo acima referido, conforme mapas e memorial descritivo, fixando-
se o prazo para término de tais obras em 02 (dois) anos, a contar do efetivo
registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis.(N.R)
Art.2º O Art. 1º do Decreto n.º 45/2016 passa a vigorar acrescido do inciso
VII com a seguinte redação:
Art.1º (...)
VII - A loteadora fica dispensada de cumprir o previsto no artigo 16, § 2º, da
Lei Complementar nº 230/09, quanto a construir a praça de retorno nas Ruas
"A" e “C”, em virtude da previsão de seu futuro prolongamento das ruas Cel.
Pedro Lopes de Oliveira e Frederico Graeff.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

EDITAL SME nº 1/2016
EDITAL PARA INGRESSO, REMATRÍCULAS E TRANSFERÊNCIAS

NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DE PASSO FUNDO PARA O ANO LETIVO DE 2017

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna
público  o  presente  Edital,  que  estabelece  as  diretrizes  para  o  processo  de
ingresso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino para o ano
letivo de 2017.
1. Apresentação
Em cumprimento ao Art. 5º, § 1º, inciso II da Lei 9.394/96 - LDBEN e com o
objetivo de democratizar o acesso ao Ensino Fundamental da Rede Municipal
de  Ensino,  o  presente  edital  oferece  vagas  nas  seguintes  escolas  a  seguir
relacionadas, com seus respectivos endereços:
EMEF Antonino Xavier Oscar Pinto, 903 Vila Jardim
EMEF Arlindo de Souza Mattos Felipe Muliterno,100 Vila Mattos
EMEF Arlindo Luiz Osório Pedro Culmann, 385 Vila Dona Júlia
EMEF Benoni Rosado Deputado Fernando Ferrari, 189 São José
EMEF Cohab Secchi Dalila Mello, 160 Luiz Secchi
EMEF Coronel Lolico Travessa Peri, 25 Lot. Tupinambá
EMEF Coronel Sebastião Rocha Bráz Cubas, 350 Valinhos
EMEF Daniel Dipp São Sebastião, 1941 Hípica
EMEF Dom José Gomes Daniel Arenzi Lot. Santa Rita
EMEF Dyógenes Martins Pinto Cel. Bicaco, 850 Lot. Prof. Schisler
EMEF Eloy Pinheiro Machado 1º de Abril, s/n Leonardo Ilha
EMEF Escola do Hoje BR 285, KM 171 São José
EMEF Etelvina Rocha Duro Sinimbú, 790 Parque Farroupilha
EMEF Frederico Ferri Jerônimo Marques, 351 Lot.  Maggi  de
Cesaro
EMEF Fredolino Chimango Avenida Alvorada, s/n Jaboticabal
EMEF Georgina Rosado Alfredo Chaves, 1791 Lucas Araújo
EMEF Guaracy Barroso Marinho Francisco Dal Conte Alexandre Zacchia
EMEF Irmã Maria Catarina Esteio, 135 Ipiranga
EMEF Jardim América Felipe Cunha, 524 Jardim América
EMEF Leão Nunes de Castro RS 153, KM 09 Bom Recreio
EMEF Lions Clube PF Norte Parobé, 86 Lot. Nova Estação
EMEF Nossa Senhora Aparecida Nicolau José Ribeiro, 171 Nossa  Sra.
Aparecida
EMEF Notre Dame João Catapan, 733 Vila Berthier
EMEF Padre José de Anchieta Alfredo Amaral, 174 Jerônimo Coelho
EMEF Professor Arno Otto Kiehl Dona Paula, s/n 1º Centenário
EMEF Professora Helena Salton Francisco Bianchini, 444 Lot. César Santos
EMEF Professora Olga C. Dias (Autistas) Scarpelini Ghezzi , 353 Lucas Araújo
EMEF Romana Gobbi Roberto Silveira, 130 Lot. Santo Antônio
EMEF Santo Agostinho Alceu Laus, 789 Nenê Graeff
EMEF Santo Antônio Dirceu Sander , 816 Vila Ricci



EMEF São Luiz Gonzaga Buenos Aires, 749 São Luiz Gonzaga
EMEF Senador Pasqualini Ludovico Della Méa, 508 Vera Cruz
EMEF Urbano Ribas Frederico Graeff, 85 Vila Independente
EMEF Wolmar Salton Claudino Toldo, 155 São Cristóvão
EMEF Zeferino D. Costi  SESI Independência, 380 Popular
O número de vagas ofertado em cada escola vai depender da quantidade de turmas
disponíveis,  do  tamanho  das  salas  e  da  presença  de  alunos  com  deficiências  ou
transtornos. 
Quando  houver  alunos  com  deficiência,  conforme  as  resoluções  CME  nº
12/2009 e nº 14/2009, serão disponibilizadas:
·20 (vinte) vagas por turma do 1º ao 4º ano
·25 (vinte e cinco) vagas por turma do 5º ao 9º ano
Quando não houver, serão disponibilizadas
·25 (vinte e cinco) vagas por turma do 1º ao 4º ano 
·30 (trinta) vagas por turma do 3º ao 5º ano
·35 (trinta e cinco) vagas por turma do 6º ao 7º ano
·40 (quarenta) vagas por turma do 8º ao 9º ano
3. Ingresso no Ensino Fundamental
O ingresso dos alunos no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino
ocorrerá por meio dos seguintes processos, nessa ordem: 
1.inscrições online;
2.designação;
3.matrícula;
4.entrevista pedagógica nas escolas.
3.1 Requisitos para o ingresso no 1º ano
Para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança deverá:
·ter 6  anos de idade completos  até  o dia 31 de março  de 2017, conforme
determinam as resoluções do CNE/CEB nº 7/2010 e do CEED nº 307, de 31
de março de 2010;
·estar domiciliada dentro dos limites do município de Passo Fundo.
3.2 Requisitos para o ingresso nos demais anos do Ensino Fundamental
Para o ingresso nos demais anos do Ensino Fundamental, a criança deverá:
·ter  concluído  a  etapa  anterior  a  qual  ela  está  sendo  inscrita,  segundo
documento fornecido pelo estabelecimento anterior.
·estar domiciliada dentro dos limites do município de Passo Fundo.
3.2 Inscrições Online
O processo de inscrições online, que acontecerá:
·Para o 1º ano:  10 de outubro a 11 de novembro de 2016, 
·Para os demais anos: 10 de outubro até o final de 2017, enquanto houver
vagas.
As inscrições online serão amplamente divulgado pela imprensa e consiste no
momento em que o responsável pela criança informará digitalmente os seus
dados  e  os  da  criança,  além  da  intenção  de  matrícula,  para  posterior
designação.
Durante esse período, será disponibilizado um formulário online no endereço
www.pmpf.rs.gov.br,  que  deverá  ser  preenchido  pelo  responsável  legal  da
criança, com os seguintes dados: 
·nome completo da criança;
·ano do Ensino Fundamental;
·escola anterior;
·data de nascimento;
·indicação de deficiência, transtorno ou alta habilidade;
·nome completo de um responsável legal pela criança;
·grau de parentesco desse responsável;
·CPF do responsável;
·telefone de contato;
·endereço da família, com rua, número CEP;
·escola municipal de preferência para matrícula;
·parentesco em outra escola da Rede Municipal;
·turno desejado.
O  preenchimento  do  formulário  deverá  ser  realizado  com  informações
verídicas,  sob  pena  de  perda  de  preferência  na  designação,  caso  seja
observada alguma irregularidade. 



Em caso de inscrições duplicadas, será validada somente a primeira inscrição.
Serão fornecidos pontos de acesso à Internet nas Escolas Municipais acima
mencionadas,  bem como auxílio  no preenchimento do formulário.  Dúvidas
podem ser esclarecidas pelos telefones 3581-4322 e 3316-7187.
3.3 Designações
O  processo  de  designação  acontecerá  de  14  a  18  de  novembro  e  será
coordenado pela equipe de professores do Núcleo de Ensino Fundamental, da
Coordenadoria de Educação desta secretaria, seguindo os critérios que serão
expressos a seguir. 
3.3.1 Critérios para a designação
Tendo em vista que o artigo 4º da LDBEN (Lei 9.394/96) prevê que é dever
do Estado oferecer “vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em
que completar 4 (quatro) anos de idade”, além do artigo 53º do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), em seu inciso V, que prevê: “acesso
à escola pública e gratuita próxima de sua residência”, a ordem de designação
será feita com base na:
·ordem da inscrição e
·proximidade da residência.
Além disso, os critérios para a designação de alunos para posterior matrícula
no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação são os seguintes:
·adaptação da escola à deficiência, transtorno ou alta habilidade;
·ser aluno de uma escola de Educação Infantil da rede municipal de ensino de
Passo Fundo;
·ter parentes consanguíneos estudando em escolas da rede.
3.3.2 Divulgação das designações do 1º ano
Os resultados das designações do 1º ano serão amplamente divulgados no site
da prefeitura e pela imprensa no dia 25 de novembro, com o nome do aluno e
a escola para a qual ele foi designado. 
3.3.3 Divulgação das designações dos demais anos
Os resultados das designações dos outros anos do Ensino Fundamental serão
comunicados aos pais pela Central de Matrículas e/ou por lista online a ser
disponibilizada no site da Prefeitura.
3.4 Apresentação de recursos
Caso os responsáveis legais pelo aluno não concordem com a designação e
posterior matrícula, os mesmos poderão interpor recurso na Central Municipal
de Matrículas, que serão avaliados pelo Núcleo de Ensino Fundamental e por
representantes das Equipes Diretivas das escolas. 
Serão aceitos recursos durante o período de 25 de novembro a 2 de dezembro,
no modelo do Anexo 1 deste edital, que estará disponível para impressão no
site da Prefeitura e poderá ser retirado na Central Municipal de Matrículas.
O resultado da avaliação dos Recursos será conhecido no dia 5 de dezembro e
poderá ser retirado na Secretaria Municipal de Educação.
3.5 Matrícula
O processo de matrícula acontecerá após a divulgação das designações e será
efetuado pelos servidores da Central Municipal de Matrículas, localizada na
Avenida Rui Barbosa, 103, Vila Petrópolis não sendo necessária a presença
dos responsáveis legais pelos alunos. Esse processo consiste na inserção de
cada  aluno  e  seus  dados  no  Sistema  Informatizado  do  Aluno  da  Rede
Municipal de Ensino.
3.6 Efetivação da matrícula na escola
Conforme calendário definido pelas escolas, será realizada entrevista com os
responsáveis  dos  alunos  matriculados,  que  deverão  entregar  cópias  dos
seguintes  documentos  na  escola,  para  efetivar  a  matrícula  e  comprovar  a
veracidade dos documentos:
·certidão de nascimento ou carteira de identidade do aluno;
·carteira de identidade ou CPF dos responsáveis;
·comprovante  de  residência  (preferencialmente  no  nome  dos  responsáveis
legais pelo aluno);
·carteira de vacinação;
·laudo de comprovação de deficiência, transtorno ou alta habilidade;
·foto 3x4 do aluno.



Caso o aluno não frequente as aulas e os pais não compareçam à escola no
prazo de duas semanas depois do início do ano letivo, sua vaga será destinada
para  outra  criança,  a  família  terá  de  realizar  a  inscrição  fora  do  prazo,
conforme  item  3.3.2,  e  o  Conselho  Tutelar  será  acionado  através  do
preenchimento de Ficha FICAI.
4. Rematrículas
Os pais dos alunos já matriculados nas escolas da Rede Municipal (do 2º ao 8º
ano), deverão se dirigir à escola entre os dias 1 e 30 de novembro de 2016,
levando  os  documentos  definidos  pelas  unidades  escolares  para  simples
rematrícula.
5. Transferência entre escolas da Rede municipal
Para realizar a transferência de alunos matriculados nos outros anos do Ensino
Fundamental (2º ao 9º ano) em escolas da Rede Municipal, os pais devem
preencher formulário online de Transferências, que também estará disponível
no endereço (www.pmpf.rs.gov.br),  segundo os mesmos critérios elencados
no item 3.2.1 deste edital. 
Tal processo poderá acontecer durante todo o ano letivo de 2017, conforme as
vagas  existentes,  regradas pelas resoluções CME nº 12/2009 e nº 14/2009,
conforme já mencionado.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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	·20 (vinte) vagas por turma do 1º ao 4º ano
	·25 (vinte e cinco) vagas por turma do 5º ao 9º ano
	Quando não houver, serão disponibilizadas
	·25 (vinte e cinco) vagas por turma do 1º ao 4º ano
	·30 (trinta) vagas por turma do 3º ao 5º ano
	·35 (trinta e cinco) vagas por turma do 6º ao 7º ano
	·40 (quarenta) vagas por turma do 8º ao 9º ano
	3. Ingresso no Ensino Fundamental
	O ingresso dos alunos no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino ocorrerá por meio dos seguintes processos, nessa ordem:
	1.inscrições online;
	2.designação;
	3.matrícula;
	4.entrevista pedagógica nas escolas.
	3.1 Requisitos para o ingresso no 1º ano
	Para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança deverá:
	·ter 6 anos de idade completos até o dia 31 de março de 2017, conforme determinam as resoluções do CNE/CEB nº 7/2010 e do CEED nº 307, de 31 de março de 2010;
	·estar domiciliada dentro dos limites do município de Passo Fundo.
	3.2 Requisitos para o ingresso nos demais anos do Ensino Fundamental
	Para o ingresso nos demais anos do Ensino Fundamental, a criança deverá:
	·ter concluído a etapa anterior a qual ela está sendo inscrita, segundo documento fornecido pelo estabelecimento anterior.
	·estar domiciliada dentro dos limites do município de Passo Fundo.
	3.2 Inscrições Online
	O processo de inscrições online, que acontecerá:
	·Para o 1º ano: 10 de outubro a 11 de novembro de 2016,
	·Para os demais anos: 10 de outubro até o final de 2017, enquanto houver vagas.
	As inscrições online serão amplamente divulgado pela imprensa e consiste no momento em que o responsável pela criança informará digitalmente os seus dados e os da criança, além da intenção de matrícula, para posterior designação.
	Durante esse período, será disponibilizado um formulário online no endereço www.pmpf.rs.gov.br, que deverá ser preenchido pelo responsável legal da criança, com os seguintes dados:
	·nome completo da criança;
	·ano do Ensino Fundamental;
	·escola anterior;
	·data de nascimento;
	·indicação de deficiência, transtorno ou alta habilidade;
	·nome completo de um responsável legal pela criança;
	·grau de parentesco desse responsável;
	·CPF do responsável;
	·telefone de contato;
	·endereço da família, com rua, número CEP;
	·escola municipal de preferência para matrícula;
	·parentesco em outra escola da Rede Municipal;
	·turno desejado.
	O preenchimento do formulário deverá ser realizado com informações verídicas, sob pena de perda de preferência na designação, caso seja observada alguma irregularidade.
	Em caso de inscrições duplicadas, será validada somente a primeira inscrição.
	Serão fornecidos pontos de acesso à Internet nas Escolas Municipais acima mencionadas, bem como auxílio no preenchimento do formulário. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 3581-4322 e 3316-7187.
	3.3 Designações
	O processo de designação acontecerá de 14 a 18 de novembro e será coordenado pela equipe de professores do Núcleo de Ensino Fundamental, da Coordenadoria de Educação desta secretaria, seguindo os critérios que serão expressos a seguir.
	3.3.1 Critérios para a designação
	Tendo em vista que o artigo 4º da LDBEN (Lei 9.394/96) prevê que é dever do Estado oferecer “vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade”, além do artigo 53º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), em seu inciso V, que prevê: “acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência”, a ordem de designação será feita com base na:
	·ordem da inscrição e
	·proximidade da residência.
	Além disso, os critérios para a designação de alunos para posterior matrícula no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação são os seguintes:
	·adaptação da escola à deficiência, transtorno ou alta habilidade;
	·ser aluno de uma escola de Educação Infantil da rede municipal de ensino de Passo Fundo;
	·ter parentes consanguíneos estudando em escolas da rede.
	3.3.2 Divulgação das designações do 1º ano
	Os resultados das designações do 1º ano serão amplamente divulgados no site da prefeitura e pela imprensa no dia 25 de novembro, com o nome do aluno e a escola para a qual ele foi designado.
	3.3.3 Divulgação das designações dos demais anos
	Os resultados das designações dos outros anos do Ensino Fundamental serão comunicados aos pais pela Central de Matrículas e/ou por lista online a ser disponibilizada no site da Prefeitura.
	3.4 Apresentação de recursos
	Caso os responsáveis legais pelo aluno não concordem com a designação e posterior matrícula, os mesmos poderão interpor recurso na Central Municipal de Matrículas, que serão avaliados pelo Núcleo de Ensino Fundamental e por representantes das Equipes Diretivas das escolas.
	Serão aceitos recursos durante o período de 25 de novembro a 2 de dezembro, no modelo do Anexo 1 deste edital, que estará disponível para impressão no site da Prefeitura e poderá ser retirado na Central Municipal de Matrículas.
	O resultado da avaliação dos Recursos será conhecido no dia 5 de dezembro e poderá ser retirado na Secretaria Municipal de Educação.
	3.5 Matrícula
	O processo de matrícula acontecerá após a divulgação das designações e será efetuado pelos servidores da Central Municipal de Matrículas, localizada na Avenida Rui Barbosa, 103, Vila Petrópolis não sendo necessária a presença dos responsáveis legais pelos alunos. Esse processo consiste na inserção de cada aluno e seus dados no Sistema Informatizado do Aluno da Rede Municipal de Ensino.
	3.6 Efetivação da matrícula na escola
	Conforme calendário definido pelas escolas, será realizada entrevista com os responsáveis dos alunos matriculados, que deverão entregar cópias dos seguintes documentos na escola, para efetivar a matrícula e comprovar a veracidade dos documentos:
	·certidão de nascimento ou carteira de identidade do aluno;
	·carteira de identidade ou CPF dos responsáveis;
	·comprovante de residência (preferencialmente no nome dos responsáveis legais pelo aluno);
	·carteira de vacinação;
	·laudo de comprovação de deficiência, transtorno ou alta habilidade;
	·foto 3x4 do aluno.
	Caso o aluno não frequente as aulas e os pais não compareçam à escola no prazo de duas semanas depois do início do ano letivo, sua vaga será destinada para outra criança, a família terá de realizar a inscrição fora do prazo, conforme item 3.3.2, e o Conselho Tutelar será acionado através do preenchimento de Ficha FICAI.
	4. Rematrículas
	Os pais dos alunos já matriculados nas escolas da Rede Municipal (do 2º ao 8º ano), deverão se dirigir à escola entre os dias 1 e 30 de novembro de 2016, levando os documentos definidos pelas unidades escolares para simples rematrícula.
	5. Transferência entre escolas da Rede municipal
	Para realizar a transferência de alunos matriculados nos outros anos do Ensino Fundamental (2º ao 9º ano) em escolas da Rede Municipal, os pais devem preencher formulário online de Transferências, que também estará disponível no endereço (www.pmpf.rs.gov.br), segundo os mesmos critérios elencados no item 3.2.1 deste edital.
	Tal processo poderá acontecer durante todo o ano letivo de 2017, conforme as vagas existentes, regradas pelas resoluções CME nº 12/2009 e nº 14/2009, conforme já mencionado.
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