
ESCLARECIMENTOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2017

Objeto: Seleção de empresa ou de consórcio de empresas para a delegação, por meio
de concessão, do serviço de transporte coletivo urbano do Município de Passo Fundo.
Esclarecemos que as informações constantes da Tabela 2.6 – Projeção da demanda para
os anos de concessão (2017/2047), integrante do Projeto Básico (Anexo 1) do Edital da
Licitação, relativas aos indicativos de demanda e rodagem, referem-se a integralidade
do Sistema de Transporte Coletivo Público proposto para a licitação,  sendo que os
dados constantes da planilha relativa aos “Dados Operacionais”, itens “Demanda Total
Mensal”  de  passageiros  e  “Quilometragem  Percorrida  Mês  Operacional”,  já
encontram-se  ajustados  às  linhas  que  serão  objeto  da  concessão,  para  efeitos  do
disposto no item 6.3 do Edital da Licitação.

Regina C.R Guimarães - Presidente da Comissão

LEI N° 5.291, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.
(Do Vereador Ronaldo Severo da Silva)

INSTITUI O PROGRAMA CENSO DE INCLUSÃO DO AUTISTA, PARA
ANÁLISE DO QUANTITATIVO E DA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL

SOCIOECONÔMICO DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na
forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Programa Censo de Inclusão do Autista, com o objetivo de
identificar  a quantidade e  o perfil  socioeconômico  das pessoas com Transtorno do
Espectro  Autista,  no  âmbito  do  Município  de  Passo  Fundo,  com  consequente
mapeamento do referido perfil para posterior direcionamento de políticas públicas que
atendam em plenitude aos anseios deste segmento.
Parágrafo  Único.  -  Os  dados  obtidos  com o  censo  servirão  para  a  criação  de  um
Cadastro  de  Inclusão,  que  deverá  conter  informações  como  o  grau  da  deficiência
encontrada, a quantificação, a qualificação e a localização das pessoas com autismo.
Art.  2º  -  Será  emitida  à  pessoa  autista  a  carteira  do autista,  na qual  irá  constar  a
especificação do CID, os dados pessoais básicos e o grau da deficiência,  a fim de
assegurar os direitos da pessoa autista em todos os lugares que lhe for assim adquirido.
Art. 3° O Programa Censo de Inclusão do Autista será realizado de 02 (dois) em 02

(dois) anos no Município de Passo Fundo, devendo o primeiro ser realizado no
ano posterior ao da promulgação desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
DECRETO Nº 115/2017

REAJUSTA A TAXA DE EXPEDIENTE PREVISTA NO ARTIGO 4º DA LEI
COMPLEMENTAR N.º 56, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997.

O PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do
que dispõe o artigo 110, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO
os  cálculos  apresentados  no  processo  administrativo  nº  2017/35656;
CONSIDERANDO que desde de novembro de 2013 não houve reajuste do valor da
taxa  de  expediente  e  a  variação  do  IGP-M  para  esse  período  foi  de  21,3208%;
CONSIDERANDO o que determina o artigo 4º da Lei Complementar n.º 56, de 29 de
dezembro de 1997; DECRETA:
Art.1º O valor da taxa de expediente para a expedição e processamento de guias de
arrecadação  de  tributos  municipais  será  de  R$  2,41  (dois  reais  e  quarenta  e  um
centavos).
Art.2º Revoga-se o Decreto n.º 160/2013.
Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 119/2017
ALTERA O DECRETO Nº 102/2017, QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO DE

OBRIGAÇÕES FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, à
vista do Processo nº 2017/40800, D E C R E T A:
Art. 1º O inciso III do artigo 1º do Decreto Municipal nº 102, de 19 de outubro de
2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º [...]
III – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA –
IPTU
Parcela Única 1 02.01.2018
Parcela Única 2 15.02.2018
1ª parcela15.03.2018
2ª parcela16.04.2018
3ª parcela15.05.2018



4ª parcela15.06.2018
5ª parcela16.07.2018
6ª parcela15.08.2018
7ª parcela17.09.2018
8ª parcela15.10.2018
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

EDITAL N° 63/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE SUPLÊNCIA DE

CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA (PMCMV) EM EMPREENDIMENTOS DO FUNDO DE

ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR) FAIXA 1 ATUALMENTE
EXISTENTES NA VILA DONÁRIA E BAIRRO SANTA MARTA, EM PASSO

FUNDO/RS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições,  e de
acordo com o instituído na Portaria Nº 163, de 06 de maio de 2016, do Ministério das
Cidades, e Portaria Interministerial Nº 99, de 30 de março de 2016, comunica que, no
período, local e hora abaixo relacionados, estarão abertas as inscrições para seleção de
suplência  de  candidatos  à  beneficiários  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida
(PMCMV) para os empreendimentos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) -
faixa 1 - atualmente existentes na Vila Donária e no Bairro Santa Marta, em Passo
Fundo/RS.
Para  inscrever-se  no  processo  de  cadastramento,  a  família  não  poderá  ter  sido
contemplada por nenhum programa habitacional já existente no País, como também
não possuir imóvel e nem financiamento habitacional.
1. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
De acordo com o Art. 2º da Portaria Interministerial Nº 99, de 30 de março de 2016,
são as seguintes as condições de inscrição:
I – famílias com renda bruta mensal de até R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais);
II – candidatos a beneficiários não sejam proprietários ou promitentes compradores de
imóveis  residenciais  ou  detentores  de  financiamento  habitacional  em  qualquer
localidade do País;
III – candidatos a beneficiários não tenham recebido benefício de natureza habitacional
oriundo de recursos orçamentários da União, do FAR, do Fundo de Desenvolvimento
Social  (FDS) ou de descontos habitacionais concedidos com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Os  candidatos  a  beneficiários  deverão  apresentar  documentos  pessoais  e  de
comprovação  de  renda,  próprios  e  dos  familiares  que  compõem o  grupo  familiar,
conforme item 04 deste Edital.
2. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
Os(As) interessados(as) deverão comparecer para orientações e inscrições no período,
local e horário abaixo citados:
FAIXA 1 – SUPLÊNCIAS DONÁRIA E SANTA MARTA
DIAS: 04 de dezembro de 2017 até 21 de dezembro de 2017, nos dias úteis.
HORÁRIO: das 08:00 às 11:00hs e das 13:30 às 16:30hs.
LOCAL: SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação
ENDEREÇO: Av. Brasil Leste, 1504-Sala B, Bairro Petrópolis, Passo Fundo/RS.
As  inscrições  serão  realizadas  somente  nos  dias  informados  acima,  não  sendo
realizadas em nenhuma hipótese em dias diferentes destes.
A inscrição realizada nos dias acima citados valerá exclusivamente para formação de
Lista  de  Suplência  dos  empreendimentos  do  FAR  –  Fundo  de  Arrendamento
Residencial faixa 1 atualmente existentes na Vila Donária e Bairro Santa Marta, em
Passo Fundo/RS.
3. DA INSCRIÇÃO
Nos dias, horário e local agendado para a inscrição, o(a) candidato(a) a beneficiário(a)
deverá comparecer apresentando todos os documentos referidos no Item 4 deste Edital.
Após encerrado o prazo de inscrições e análise das mesmas, a Secretaria Municipal de
Habitação publicará Edital constando as inscrições homologadas, a partir do qual fluirá
o  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  para  eventual  recurso  a  ser  interposto  pelos(as)
candidatos(as) com inscrições não homologadas. Eventuais recursos serão apreciados
pela Secretaria Municipal de Habitação.
4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO
São os seguintes os documentos necessários para fazer a inscrição:
a) carteira de identidade (RG) original com foto, ou certidão de nascimento, de todos
os integrantes do grupo familiar;
b) comprovante de renda de todos os integrantes do grupo familiar;
c) comprovante atualizado de residência no Município de Passo Fundo/RS;
d) autodeclaração firmada pelo candidato(a) a beneficiário(a) de que ele, bem como os
demais membros do grupo familiar, não são proprietários de bem(ns) imóvel(is);
e) relatório cadastral da família no Cadastro Único atualizado;



f)  caso  os  integrantes  do  grupo  familiar  possuam renda  informal,  esta  deverá  ser
comprovada mediante autodeclaração.
A  Secretaria  Mun.  de  Habitação  fará  cópia  dos  referidos  documentos  para
arquivamentos e comprovação junto à inscrição.
Caso  a  Secretaria  Municipal  de  Habitação  constatar  já  haver  em  seus  arquivos
encaminhamento da rede sócio-assistencial  relativo a determinado(a) candidato(a) a
beneficiário(a), a própria SEHAB anexará na inscrição o respectivo ofício institucional
ou o relatório de acompanhamento realizado por técnico da instituição.
5. DOS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)
5.1. Conforme Portaria Interministerial Nº 99, de 30 de março de 2016, e Portaria Nº
163, de 06 de maio de 2016, este processo seletivo observará os seguintes critérios de
priorização:
a) famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas,
comprovado por declaração do ente público;
b)  famílias  com  mulheres  responsáveis  pela  unidade  familiar,  comprovado  por
autodeclaração; e
c)  famílias  de  que  faça(m)  parte  pessoa(s)  com  deficiência,  comprovado  com  a
apresentação de atestado médico.
5.2. Conforme publicação do dia 23 de maio de 2013 no site da Prefeitura Municipal
de Passo Fundo e no dia 24 de maio de 2013 no jornal local O Nacional, os critérios
locais  de  priorização  definidos  através  de  Assembleia  Extraordinária  do  Conselho
Municipal de Habitação de Interesse Social realizada no dia 17 de maio de 2013 e
registrados em ata nº 13/2013 deste Conselho, são os seguintes:
a) famílias que possuam filhos menores de 18 anos até a data final para realização das
incrições, sendo que nesse caso somente pontuará a família que possuir acima de 3
filhos;
b)  famílias  que  residam  na  região  dos  empreendimentos,  neste  caso  no  Setor  8,
conforme Lei Complementar nº 131, de 24 de agosto de 2004;
c) famílias que estejam sendo acompanhadas pela rede Sócio Assistencial do município
(Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, Instituições de Assistência Social e
outras),  comprovado  por  encaminhamentos  à  SEHAB  via  ofício  institucional  ou
através de relatórios de acompanhamento realizados por técnico da instituição.
5.3.  O  processo  seletivo  é  norteado  pelo  objetivo  de  priorizar  o  atendimento  de
candidatos a beneficiários  que se enquadram em um maior  número de critérios  de
seleção nacionais e locais, sendo que a ordem de hierarquização entre os candidatos
será definida em sorteio a ser realizado conforme as previsões constantes nos itens
“5.4” e “5.5” seguintes.
5.4. O sorteio ocorrerá por enquadramento nos critérios, sendo que os candidatos que
atenderem:
5.4.1. De 04 a 06 critérios: GRUPO I - 60% das unidades habitacionais disponíveis;
5.4.2. De 02 a 03 critérios: GRUPO II - 25% das unidades habitacionais disponíveis;
5.4.3. De 0 a 01 critério: GRUPO III - 15% das unidades habitacionais disponíveis.
5.5. A data do sorteio referido no item “5.4” retro constará no Edital de Homologação
das Inscrições.
5.6. Após o sorteio, a Secretaria Municipal de Habitação publicará Edital constando a
ordem de hierarquização dos(as) candidatos(as) a suplentes.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1.  A  ordem  de  comparecimento  para  inscrição  não  influenciará  na  ordem  de
classificação.
6.2. Não serão cobrados quaisquer taxas ou emolumentos por ocasião da inscrição.
6.3. A Lista de Suplência de que trata este Edital destina-se exclusivamente à ocupação
de eventuais imóveis que estão ou venham a ficar desocupados nos empreendimentos
do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial - faixa 1 – atualmente existentes na Vila
Donária e no Bairro Santa Marta, em Passo Fundo/RS.
6.4.  Os  imóveis  relativos  a  este  Edital,  que  se  encontrarem  em  condições  de
habitabilidade, serão entregues/contratados aos suplentes no estado de conservação em
que se encontram.
6.5. Eventuais casos e/ou questões omissas, serão decididas com base na Portaria nº
163/2016 do Ministério das Cidades.

EDITAL Nº 65/2017
CONCURSO BOQUEIRÃO ILUMINADO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, à
vista do processo 2017/34603,  TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os
interessados que,  para  estimular  o  espírito  natalino,  cria  o  concurso de iluminação
natalina:
Capítulo I – Da organização do Boqueirão Iluminado
O Boqueirão Iluminado é um evento realizado e organizado pelo Boqueirão Legal, com
apoio da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, através da Secretaria de Cultura.
Capítulo II – Dos Objetivos do Natal Boqueirão Iluminado



1  –  Resgatar  o  espírito  natalino,  mantendo  o  espírito  de  celebração  da  vida  e
reafirmação de valores universais, como: fraternidade, justiça e solidariedade;
2 – Criar um evento popular, que seja incorporado ao calendário de eventos da cidade;
3 – Organizar uma programação atraente, que valorize a identidade a cultura regional;
4 – Estimular o envolvimento e a participação da comunidade;
5 – Impulsionar as vendas do comércio e serviços;
Capítulo III – Dos Objetivos do Concurso de Decoração Natalina
1 – Reviver as tradições do Natal, despertando na comunidade o interesse em colaborar
com a formação de uma decoração natalina atraente para a cidade;
2 – Possibilitar a participação dos moradores do Bairro Boqueirão, a partir da Rua
Capitão Araújo até a Caravela, independente da capacidade financeira e possibilidade
de investimento em decoração, viabilizando, através da participação, a integração de
toda comunidade;
3 – Estimular a criatividade da comunidade e empresas do Bairro;
4 – Incentivar, de modo particular, as famílias e empresas a enfeitarem suas residências
ou empresas no sentido de reviverem ou intensificarem as tradições do Natal, a cada
ano, repassando a cultura entre gerações.  
Capítulo IV – Do Cronograma do Concurso
Artigo 1º -  O plano de trabalho do Concurso de Decoração Natalina do Boqueirão
Iluminado obedecerá o seguinte cronograma:
1 – Período de Inscrição será de 27 de novembro à 13 de dezembro de 2017;
2 – Primeira avaliação e seleção das Fotografias pela Comissão Julgadora será nos dias
13 a 15 de dezembro de 2017;
3 – Visita “in loco” da Comissão Julgadora aos concorrentes selecionados por meio das
Fotografias, será de 13 a 15 de dezembro de 2017;
4  –  A divulgação  e  premiação  dos  vencedores  será  dia  17/12/2017  na  Praça  do
Boqueirão Legal.
Capítulo V – Dos Participantes
Artigo  2º  -  Poderão  participar  do  concurso  Boqueirão  Iluminado,  moradores  e
empresas  de Passo Fundo, que residam no Bairro Boqueirão, na Av. Brasil, entre a Rua
Capitão Araújo até a Caravela, no final do Bairro.
Artigo 3º  -  O concurso de Decoração Boqueirão Iluminado 2017 terá  as  seguintes
categorias:
1 – Residências
2 - Empresas
Parágrafo 1º -  Para efeito  de julgamento de residências ou empresas,  somente será
analisada a decoração da parte externa do imóvel, ou seja, fachadas, jardins e vitrines
que fiquem expostos durante 24 horas.
Artigo 4º - É vedada a participação de inscrições:
Parágrafo  1º  -  De  membro  que  compõe  a  Comissão  Julgadora,  Organizadores  do
Concurso Boqueirão Iluminado e servidores municipais da Secretaria de Cultura, bem
como parentes até 3º grau.
Parágrafo 2º - De decorações de residências que não possuam fachada em vias públicas
dificultando a visualização.
Parágrafo 3º - De estabelecimentos comerciais das utilizadas, total ou parcialmente,
para fins comerciais da própria decoração natalina.
Capítulo VI – Das Inscrições
Artigo 5º - As inscrições do Concurso de Natal Boqueirão Iluminado, serão realizadas
no período de 27 de novembro a 13 de dezembro de 2017.
Artigo  6º  -  Para  acessar  a  Ficha  de  Inscrição  e  o  Regulamento  do  concurso  de
Decoração Natalina o interessado deverá acessar o site oficial da Prefeitura Municipal
de  Passo  Fundo,  www.pmpf.rs.gov.br  e  encaminhado  para  o  e-mail
boqueiraoiluminado@pmpf.rs.gov.br, juntamente com no mínimo 4 fotos e no máximo
7 fotos da decoração de diversos ângulos. 
Parágrafo Único – As inscrições também poderão ser realizadas junto a Secretaria de
Cultura,  na Av. Brasil  Oeste,  792 – ao lado do Teatro Municipal Múcio de Castro.
Nesse caso a foto deverá ser impressa.
Artigo 7º - Não haverá nenhum custo para a inscrição.
Artigo 8º - As inscrições deverão ser feitas por categoria, de acordo com o artigo 3º.
Artigo 9º - No ato da inscrição deverá ser cumpridos os seguintes procedimentos:
1 – Preencher a Ficha de inscrição, sendo que os dados deverão estar corretos, claros,
precisos e completos. Apresentados de uma forma que permita a verificação de sua
procedência  e  autenticidade.  O  não  preenchimento  completo  da  ficha  sujeitará  ao
concorrente a sua eliminação do concurso.
2 – Para  as  inscrições feitas  na Secretaria  de Cultura  deverão ser levadas as  fotos
impressas, com no mínimo 4 fotos e no máximo 7 fotos de ângulos diferentes, para a
avaliação inicial da Comissão Julgadora.



Artigo  10º  -   Ao  inscrever-se  para  participar  do  Concurso,  nos  termos  deste
regulamento,  o  participante  estará  automaticamente  autorizando  a  Comissão
Organizadora do Natal Boqueirão Iluminado à utilizarem, de modo gratuito, definitivo
e irrevogável,  seu nome,  imagem,  som de voz e  fotografias  enviadas em qualquer
veículo de imprensa, mídia ou internet, somente para fins de divulgação do concurso
por tempo indeterminado.
Artigo 11º - A responsabilidade de utilização de todo e qualquer bem de titularidade de
terceiros, protegido pela legislação de direitos autorais de uso de imagem, cabe inteira
e exclusivamente aos participantes.
Capítulo VII – Da Comissão Julgadora
Artigo 12º - A Comissão Julgadora será composta por cinco membros representantes
das  seguintes  entidades:  AMPAF,  CDL,  SINDILOJAS,  Setorial  de  Artes  Visuais  e
Conselho de Cultura. Os membros desta comissão tem autoridade e autonomia sobre
análise  do  Concurso  Boqueirão  Iluminado,  e  sua  decisões  serão  definitivas,  não
cabendo recursos.
Capítulo VIII – Do Processo de Julgamento
Artigo 13º - A avaliação das decorações natalinas inscritas no concurso será realizada
pela comissão julgadora em duas etapas, sendo que na Etapa I, serão escolhidas as 3
finalistas de cada categoria. Na Etapa II será o momento em que a comissão fará a
avaliação “in loco” para a decisão dos finalistas do concurso.
Artigo  14º  -  Os  critérios  de  julgamento  na  análise  terão  os  seguintes  quesitos
analisados:
1  –  Estética  Natalina  –  Entende-se  por  estética  natalina  a  decoração  que  estiver
reproduzindo a cultura típica e clima de Natal. Por exemplo: Papai Noel, Presépio,
Pinheiro de Natal, Estrelas, Renas, etc.
2 – Originalidade, Criatividade e Inovação – Serão considerados os seguintes aspectos:
capacidade inventiva e de ineditismo da proposta,  a originalidade e a utilização de
materiais  inusitados na composição da ornamentação,  bem como, a  criatividade no
emprego de tais materiais em torno do tema natalino.
3 – Harmonia e Estética do Conjunto – Harmonia de cores, diversidade de materiais
utilizados, aproveitamento e potencialização da luz para a criação do cenário e cuidado
com o acabamento.
4  –  Iluminação,  Formas  e  Cores  –  Serão  considerados  os  seguintes  aspectos:
combinação de formas, cores e luzes, formando esta uma figura ou não.
5 – Impacto Visual da Decoração Diurna e Noturna – Serão considerados os efeitos
estéticos,  também o  impacto  visual  para  o  público  em geral,  análise  individual  e
coletivo, observação pelos pedestres ou de veículo em circulação.
a) Serão atribuídas cinco notas (de 1 a 10), sendo uma para cada quesito. A nota final
será a soma das cinco notas atribuídas aos quesitos.
b) Serão definidos como critério de desempate:
1. Maior nota no quesito estética natalina;
2. Maior nota no quesito originalidade, criatividade e inovação;
3. Maior nota no quesito harmonia e estética do conjunto;
4. Maior nota no quesito iluminação, formas e cores;
5. Maior utilização de Materiais recicláveis; 
6. No caso de persistir o empate, a comissão organizadora decidirá por sorteio entre os
classificados, não cabendo recurso neste caso.
Artigo 15º - Para que a Comissão Julgadora possa realizar a avaliação “in loco”, no
caso principalmente dos ornamentos luminosos, estes deverão estar acesos no período
de visita entre às 20 horas e 24 horas do dia 08 ao dia 13 de dezembro de 2017.
Capítulo IX – Dos Resultados e Premiação
Artigo 16º - A divulgação e premiação dos vencedores será no dia 17 de dezembro de
2017 na Praça do Boqueirão Legal de Passo Fundo.
Artigo 17º - A premiação será um troféu para cada categoria, que será entregue no
momento da divulgação do vencedor de cada categoria.
Capítulo X – Das Disposições Gerais
Artigo 18º - O participante poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá
estar atento para o prazo de inscrição e de início do julgamento.
Artigo 19º - A decoração natalina deverá permanecer montada até o dia 06 de janeiro
de 2018, correndo o risco de o ganhador perder a premiação pelo não cumprimento
desse prazo.
Artigo 20º - Cabe aos participantes tomar as providências necessárias para a inscrição e
prazos estabelecido nesse Regulamento,  bem como providenciar todos os materiais
necessários para a decoração.
Artigo 21º  -  As decorações não poderão atrapalhar o livre  trânsito nas calçadas ou
locais públicos.
Artigo 22º -  Os participantes do concurso,  incluindo os vencedores,  assumem total
responsabilidade  sobre  quaisquer  reivindicações  de  terceiros  que  se  sintam
prejudicados por plágio ou pela cessão de direitos autorais.



Artigo  23º  -  As  entidades  organizadoras,  de  forma  soberana,  detêm do  direito  de
encerrar  e/ou  modificar  pontos  específicos  do  presente  Concurso  de  Decoração
natalina em caso de fraude, dificuldade operacional ou qualquer outro fator que possa
comprometer a integridade e licitude deste.
Artigo 24º - Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos
membros da comissão organizadora do Concurso de Decoração do Natal Boqueirão
Iluminado de Passo Fundo.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO
Prefeito Municipal


	ESCLARECIMENTOS
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2017
	Objeto: Seleção de empresa ou de consórcio de empresas para a delegação, por meio de concessão, do serviço de transporte coletivo urbano do Município de Passo Fundo. Esclarecemos que as informações constantes da Tabela 2.6 – Projeção da demanda para os anos de concessão (2017/2047), integrante do Projeto Básico (Anexo 1) do Edital da Licitação, relativas aos indicativos de demanda e rodagem, referem-se a integralidade do Sistema de Transporte Coletivo Público proposto para a licitação, sendo que os dados constantes da planilha relativa aos “Dados Operacionais”, itens “Demanda Total Mensal” de passageiros e “Quilometragem Percorrida Mês Operacional”, já encontram-se ajustados às linhas que serão objeto da concessão, para efeitos do disposto no item 6.3 do Edital da Licitação.
	Regina C.R Guimarães - Presidente da Comissão
	LEI N° 5.291, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.
	(Do Vereador Ronaldo Severo da Silva)
	INSTITUI O PROGRAMA CENSO DE INCLUSÃO DO AUTISTA, PARA ANÁLISE DO QUANTITATIVO E DA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
	O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
	Art. 1º - Fica instituído o Programa Censo de Inclusão do Autista, com o objetivo de identificar a quantidade e o perfil socioeconômico das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, no âmbito do Município de Passo Fundo, com consequente mapeamento do referido perfil para posterior direcionamento de políticas públicas que atendam em plenitude aos anseios deste segmento.
	Parágrafo Único. - Os dados obtidos com o censo servirão para a criação de um Cadastro de Inclusão, que deverá conter informações como o grau da deficiência encontrada, a quantificação, a qualificação e a localização das pessoas com autismo.
	Art. 2º - Será emitida à pessoa autista a carteira do autista, na qual irá constar a especificação do CID, os dados pessoais básicos e o grau da deficiência, a fim de assegurar os direitos da pessoa autista em todos os lugares que lhe for assim adquirido.
	Art. 3° O Programa Censo de Inclusão do Autista será realizado de 02 (dois) em 02 (dois) anos no Município de Passo Fundo, devendo o primeiro ser realizado no ano posterior ao da promulgação desta lei.
	Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
	DECRETO Nº 115/2017
	REAJUSTA A TAXA DE EXPEDIENTE PREVISTA NO ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997.
	O PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do que dispõe o artigo 110, inciso VIII da Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO os cálculos apresentados no processo administrativo nº 2017/35656; CONSIDERANDO que desde de novembro de 2013 não houve reajuste do valor da taxa de expediente e a variação do IGP-M para esse período foi de 21,3208%; CONSIDERANDO o que determina o artigo 4º da Lei Complementar n.º 56, de 29 de dezembro de 1997; DECRETA:
	Art.1º O valor da taxa de expediente para a expedição e processamento de guias de arrecadação de tributos municipais será de R$ 2,41 (dois reais e quarenta e um centavos).
	Art.2º Revoga-se o Decreto n.º 160/2013.
	Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
	DECRETO Nº 119/2017
	ALTERA O DECRETO Nº 102/2017, QUE ESTABELECE O CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
	O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, à vista do Processo nº 2017/40800, D E C R E T A:
	Art. 1º O inciso III do artigo 1º do Decreto Municipal nº 102, de 19 de outubro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
	Art. 1º [...]
	III – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU
	Parcela Única 1 02.01.2018
	Parcela Única 2 15.02.2018
	1ª parcela 15.03.2018
	2ª parcela 16.04.2018
	3ª parcela 15.05.2018
	4ª parcela 15.06.2018
	5ª parcela 16.07.2018
	6ª parcela 15.08.2018
	7ª parcela 17.09.2018
	8ª parcela 15.10.2018
	Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
	EDITAL N° 63/2017
	ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE SUPLÊNCIA DE CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) EM EMPREENDIMENTOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR) FAIXA 1 ATUALMENTE EXISTENTES NA VILA DONÁRIA E BAIRRO SANTA MARTA, EM PASSO FUNDO/RS.
	O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições, e de acordo com o instituído na Portaria Nº 163, de 06 de maio de 2016, do Ministério das Cidades, e Portaria Interministerial Nº 99, de 30 de março de 2016, comunica que, no período, local e hora abaixo relacionados, estarão abertas as inscrições para seleção de suplência de candidatos à beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para os empreendimentos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) - faixa 1 - atualmente existentes na Vila Donária e no Bairro Santa Marta, em Passo Fundo/RS.
	Para inscrever-se no processo de cadastramento, a família não poderá ter sido contemplada por nenhum programa habitacional já existente no País, como também não possuir imóvel e nem financiamento habitacional.
	1. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
	De acordo com o Art. 2º da Portaria Interministerial Nº 99, de 30 de março de 2016, são as seguintes as condições de inscrição:
	I – famílias com renda bruta mensal de até R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais);
	II – candidatos a beneficiários não sejam proprietários ou promitentes compradores de imóveis residenciais ou detentores de financiamento habitacional em qualquer localidade do País;
	III – candidatos a beneficiários não tenham recebido benefício de natureza habitacional oriundo de recursos orçamentários da União, do FAR, do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) ou de descontos habitacionais concedidos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
	Os candidatos a beneficiários deverão apresentar documentos pessoais e de comprovação de renda, próprios e dos familiares que compõem o grupo familiar, conforme item 04 deste Edital.
	2. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
	Os(As) interessados(as) deverão comparecer para orientações e inscrições no período, local e horário abaixo citados:
	FAIXA 1 – SUPLÊNCIAS DONÁRIA E SANTA MARTA
	DIAS: 04 de dezembro de 2017 até 21 de dezembro de 2017, nos dias úteis.
	HORÁRIO: das 08:00 às 11:00hs e das 13:30 às 16:30hs.
	LOCAL: SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação
	ENDEREÇO: Av. Brasil Leste, 1504-Sala B, Bairro Petrópolis, Passo Fundo/RS.
	As inscrições serão realizadas somente nos dias informados acima, não sendo realizadas em nenhuma hipótese em dias diferentes destes.
	A inscrição realizada nos dias acima citados valerá exclusivamente para formação de Lista de Suplência dos empreendimentos do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial faixa 1 atualmente existentes na Vila Donária e Bairro Santa Marta, em Passo Fundo/RS.
	3. DA INSCRIÇÃO
	Nos dias, horário e local agendado para a inscrição, o(a) candidato(a) a beneficiário(a) deverá comparecer apresentando todos os documentos referidos no Item 4 deste Edital.
	Após encerrado o prazo de inscrições e análise das mesmas, a Secretaria Municipal de Habitação publicará Edital constando as inscrições homologadas, a partir do qual fluirá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual recurso a ser interposto pelos(as) candidatos(as) com inscrições não homologadas. Eventuais recursos serão apreciados pela Secretaria Municipal de Habitação.
	4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À INSCRIÇÃO
	São os seguintes os documentos necessários para fazer a inscrição:
	a) carteira de identidade (RG) original com foto, ou certidão de nascimento, de todos os integrantes do grupo familiar;
	b) comprovante de renda de todos os integrantes do grupo familiar;
	c) comprovante atualizado de residência no Município de Passo Fundo/RS;
	d) autodeclaração firmada pelo candidato(a) a beneficiário(a) de que ele, bem como os demais membros do grupo familiar, não são proprietários de bem(ns) imóvel(is);
	e) relatório cadastral da família no Cadastro Único atualizado;
	f) caso os integrantes do grupo familiar possuam renda informal, esta deverá ser comprovada mediante autodeclaração.
	A Secretaria Mun. de Habitação fará cópia dos referidos documentos para arquivamentos e comprovação junto à inscrição.
	Caso a Secretaria Municipal de Habitação constatar já haver em seus arquivos encaminhamento da rede sócio-assistencial relativo a determinado(a) candidato(a) a beneficiário(a), a própria SEHAB anexará na inscrição o respectivo ofício institucional ou o relatório de acompanhamento realizado por técnico da instituição.
	5. DOS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS)
	5.1. Conforme Portaria Interministerial Nº 99, de 30 de março de 2016, e Portaria Nº 163, de 06 de maio de 2016, este processo seletivo observará os seguintes critérios de priorização:
	a) famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do ente público;
	b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por autodeclaração; e
	c) famílias de que faça(m) parte pessoa(s) com deficiência, comprovado com a apresentação de atestado médico.
	5.2. Conforme publicação do dia 23 de maio de 2013 no site da Prefeitura Municipal de Passo Fundo e no dia 24 de maio de 2013 no jornal local O Nacional, os critérios locais de priorização definidos através de Assembleia Extraordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social realizada no dia 17 de maio de 2013 e registrados em ata nº 13/2013 deste Conselho, são os seguintes:
	a) famílias que possuam filhos menores de 18 anos até a data final para realização das incrições, sendo que nesse caso somente pontuará a família que possuir acima de 3 filhos;
	b) famílias que residam na região dos empreendimentos, neste caso no Setor 8, conforme Lei Complementar nº 131, de 24 de agosto de 2004;
	c) famílias que estejam sendo acompanhadas pela rede Sócio Assistencial do município (Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, Instituições de Assistência Social e outras), comprovado por encaminhamentos à SEHAB via ofício institucional ou através de relatórios de acompanhamento realizados por técnico da instituição.
	5.3. O processo seletivo é norteado pelo objetivo de priorizar o atendimento de candidatos a beneficiários que se enquadram em um maior número de critérios de seleção nacionais e locais, sendo que a ordem de hierarquização entre os candidatos será definida em sorteio a ser realizado conforme as previsões constantes nos itens “5.4” e “5.5” seguintes.
	5.4. O sorteio ocorrerá por enquadramento nos critérios, sendo que os candidatos que atenderem:
	5.4.1. De 04 a 06 critérios: GRUPO I - 60% das unidades habitacionais disponíveis;
	5.4.2. De 02 a 03 critérios: GRUPO II - 25% das unidades habitacionais disponíveis;
	5.4.3. De 0 a 01 critério: GRUPO III - 15% das unidades habitacionais disponíveis.
	5.5. A data do sorteio referido no item “5.4” retro constará no Edital de Homologação das Inscrições.
	5.6. Após o sorteio, a Secretaria Municipal de Habitação publicará Edital constando a ordem de hierarquização dos(as) candidatos(as) a suplentes.
	6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
	6.1. A ordem de comparecimento para inscrição não influenciará na ordem de classificação.
	6.2. Não serão cobrados quaisquer taxas ou emolumentos por ocasião da inscrição.
	6.3. A Lista de Suplência de que trata este Edital destina-se exclusivamente à ocupação de eventuais imóveis que estão ou venham a ficar desocupados nos empreendimentos do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial - faixa 1 – atualmente existentes na Vila Donária e no Bairro Santa Marta, em Passo Fundo/RS.
	6.4. Os imóveis relativos a este Edital, que se encontrarem em condições de habitabilidade, serão entregues/contratados aos suplentes no estado de conservação em que se encontram.
	6.5. Eventuais casos e/ou questões omissas, serão decididas com base na Portaria nº 163/2016 do Ministério das Cidades.
	EDITAL Nº 65/2017
	CONCURSO BOQUEIRÃO ILUMINADO.
	O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, à vista do processo 2017/34603, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os interessados que, para estimular o espírito natalino, cria o concurso de iluminação natalina:
	Capítulo I – Da organização do Boqueirão Iluminado
	O Boqueirão Iluminado é um evento realizado e organizado pelo Boqueirão Legal, com apoio da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, através da Secretaria de Cultura.
	Capítulo II – Dos Objetivos do Natal Boqueirão Iluminado
	1 – Resgatar o espírito natalino, mantendo o espírito de celebração da vida e reafirmação de valores universais, como: fraternidade, justiça e solidariedade;
	2 – Criar um evento popular, que seja incorporado ao calendário de eventos da cidade;
	3 – Organizar uma programação atraente, que valorize a identidade a cultura regional;
	4 – Estimular o envolvimento e a participação da comunidade;
	5 – Impulsionar as vendas do comércio e serviços;
	Capítulo III – Dos Objetivos do Concurso de Decoração Natalina
	1 – Reviver as tradições do Natal, despertando na comunidade o interesse em colaborar com a formação de uma decoração natalina atraente para a cidade;
	2 – Possibilitar a participação dos moradores do Bairro Boqueirão, a partir da Rua Capitão Araújo até a Caravela, independente da capacidade financeira e possibilidade de investimento em decoração, viabilizando, através da participação, a integração de toda comunidade;
	3 – Estimular a criatividade da comunidade e empresas do Bairro;
	4 – Incentivar, de modo particular, as famílias e empresas a enfeitarem suas residências ou empresas no sentido de reviverem ou intensificarem as tradições do Natal, a cada ano, repassando a cultura entre gerações.
	Capítulo IV – Do Cronograma do Concurso
	Artigo 1º - O plano de trabalho do Concurso de Decoração Natalina do Boqueirão Iluminado obedecerá o seguinte cronograma:
	1 – Período de Inscrição será de 27 de novembro à 13 de dezembro de 2017;
	2 – Primeira avaliação e seleção das Fotografias pela Comissão Julgadora será nos dias 13 a 15 de dezembro de 2017;
	3 – Visita “in loco” da Comissão Julgadora aos concorrentes selecionados por meio das Fotografias, será de 13 a 15 de dezembro de 2017;
	4 – A divulgação e premiação dos vencedores será dia 17/12/2017 na Praça do Boqueirão Legal.
	Capítulo V – Dos Participantes
	Artigo 2º - Poderão participar do concurso Boqueirão Iluminado, moradores e empresas de Passo Fundo, que residam no Bairro Boqueirão, na Av. Brasil, entre a Rua Capitão Araújo até a Caravela, no final do Bairro.
	Artigo 3º - O concurso de Decoração Boqueirão Iluminado 2017 terá as seguintes categorias:
	1 – Residências
	2 - Empresas
	Parágrafo 1º - Para efeito de julgamento de residências ou empresas, somente será analisada a decoração da parte externa do imóvel, ou seja, fachadas, jardins e vitrines que fiquem expostos durante 24 horas.
	Artigo 4º - É vedada a participação de inscrições:
	Parágrafo 1º - De membro que compõe a Comissão Julgadora, Organizadores do Concurso Boqueirão Iluminado e servidores municipais da Secretaria de Cultura, bem como parentes até 3º grau.
	Parágrafo 2º - De decorações de residências que não possuam fachada em vias públicas dificultando a visualização.
	Parágrafo 3º - De estabelecimentos comerciais das utilizadas, total ou parcialmente, para fins comerciais da própria decoração natalina.
	Capítulo VI – Das Inscrições
	Artigo 5º - As inscrições do Concurso de Natal Boqueirão Iluminado, serão realizadas no período de 27 de novembro a 13 de dezembro de 2017.
	Artigo 6º - Para acessar a Ficha de Inscrição e o Regulamento do concurso de Decoração Natalina o interessado deverá acessar o site oficial da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, www.pmpf.rs.gov.br e encaminhado para o e-mail boqueiraoiluminado@pmpf.rs.gov.br, juntamente com no mínimo 4 fotos e no máximo 7 fotos da decoração de diversos ângulos.
	Parágrafo Único – As inscrições também poderão ser realizadas junto a Secretaria de Cultura, na Av. Brasil Oeste, 792 – ao lado do Teatro Municipal Múcio de Castro. Nesse caso a foto deverá ser impressa.
	Artigo 7º - Não haverá nenhum custo para a inscrição.
	Artigo 8º - As inscrições deverão ser feitas por categoria, de acordo com o artigo 3º.
	Artigo 9º - No ato da inscrição deverá ser cumpridos os seguintes procedimentos:
	1 – Preencher a Ficha de inscrição, sendo que os dados deverão estar corretos, claros, precisos e completos. Apresentados de uma forma que permita a verificação de sua procedência e autenticidade. O não preenchimento completo da ficha sujeitará ao concorrente a sua eliminação do concurso.
	2 – Para as inscrições feitas na Secretaria de Cultura deverão ser levadas as fotos impressas, com no mínimo 4 fotos e no máximo 7 fotos de ângulos diferentes, para a avaliação inicial da Comissão Julgadora.
	Artigo 10º - Ao inscrever-se para participar do Concurso, nos termos deste regulamento, o participante estará automaticamente autorizando a Comissão Organizadora do Natal Boqueirão Iluminado à utilizarem, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, seu nome, imagem, som de voz e fotografias enviadas em qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet, somente para fins de divulgação do concurso por tempo indeterminado.
	Artigo 11º - A responsabilidade de utilização de todo e qualquer bem de titularidade de terceiros, protegido pela legislação de direitos autorais de uso de imagem, cabe inteira e exclusivamente aos participantes.
	Capítulo VII – Da Comissão Julgadora
	Artigo 12º - A Comissão Julgadora será composta por cinco membros representantes das seguintes entidades: AMPAF, CDL, SINDILOJAS, Setorial de Artes Visuais e Conselho de Cultura. Os membros desta comissão tem autoridade e autonomia sobre análise do Concurso Boqueirão Iluminado, e sua decisões serão definitivas, não cabendo recursos.
	Capítulo VIII – Do Processo de Julgamento
	Artigo 13º - A avaliação das decorações natalinas inscritas no concurso será realizada pela comissão julgadora em duas etapas, sendo que na Etapa I, serão escolhidas as 3 finalistas de cada categoria. Na Etapa II será o momento em que a comissão fará a avaliação “in loco” para a decisão dos finalistas do concurso.
	Artigo 14º - Os critérios de julgamento na análise terão os seguintes quesitos analisados:
	1 – Estética Natalina – Entende-se por estética natalina a decoração que estiver reproduzindo a cultura típica e clima de Natal. Por exemplo: Papai Noel, Presépio, Pinheiro de Natal, Estrelas, Renas, etc.
	2 – Originalidade, Criatividade e Inovação – Serão considerados os seguintes aspectos: capacidade inventiva e de ineditismo da proposta, a originalidade e a utilização de materiais inusitados na composição da ornamentação, bem como, a criatividade no emprego de tais materiais em torno do tema natalino.
	3 – Harmonia e Estética do Conjunto – Harmonia de cores, diversidade de materiais utilizados, aproveitamento e potencialização da luz para a criação do cenário e cuidado com o acabamento.
	4 – Iluminação, Formas e Cores – Serão considerados os seguintes aspectos: combinação de formas, cores e luzes, formando esta uma figura ou não.
	5 – Impacto Visual da Decoração Diurna e Noturna – Serão considerados os efeitos estéticos, também o impacto visual para o público em geral, análise individual e coletivo, observação pelos pedestres ou de veículo em circulação.
	a) Serão atribuídas cinco notas (de 1 a 10), sendo uma para cada quesito. A nota final será a soma das cinco notas atribuídas aos quesitos.
	b) Serão definidos como critério de desempate:
	1. Maior nota no quesito estética natalina;
	2. Maior nota no quesito originalidade, criatividade e inovação;
	3. Maior nota no quesito harmonia e estética do conjunto;
	4. Maior nota no quesito iluminação, formas e cores;
	5. Maior utilização de Materiais recicláveis;
	6. No caso de persistir o empate, a comissão organizadora decidirá por sorteio entre os classificados, não cabendo recurso neste caso.
	Artigo 15º - Para que a Comissão Julgadora possa realizar a avaliação “in loco”, no caso principalmente dos ornamentos luminosos, estes deverão estar acesos no período de visita entre às 20 horas e 24 horas do dia 08 ao dia 13 de dezembro de 2017.
	Capítulo IX – Dos Resultados e Premiação
	Artigo 16º - A divulgação e premiação dos vencedores será no dia 17 de dezembro de 2017 na Praça do Boqueirão Legal de Passo Fundo.
	Artigo 17º - A premiação será um troféu para cada categoria, que será entregue no momento da divulgação do vencedor de cada categoria.
	Capítulo X – Das Disposições Gerais
	Artigo 18º - O participante poderá iniciar a decoração a qualquer tempo, mas deverá estar atento para o prazo de inscrição e de início do julgamento.
	Artigo 19º - A decoração natalina deverá permanecer montada até o dia 06 de janeiro de 2018, correndo o risco de o ganhador perder a premiação pelo não cumprimento desse prazo.
	Artigo 20º - Cabe aos participantes tomar as providências necessárias para a inscrição e prazos estabelecido nesse Regulamento, bem como providenciar todos os materiais necessários para a decoração.
	Artigo 21º - As decorações não poderão atrapalhar o livre trânsito nas calçadas ou locais públicos.
	Artigo 22º - Os participantes do concurso, incluindo os vencedores, assumem total responsabilidade sobre quaisquer reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados por plágio ou pela cessão de direitos autorais.
	Artigo 23º - As entidades organizadoras, de forma soberana, detêm do direito de encerrar e/ou modificar pontos específicos do presente Concurso de Decoração natalina em caso de fraude, dificuldade operacional ou qualquer outro fator que possa comprometer a integridade e licitude deste.
	Artigo 24º - Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos membros da comissão organizadora do Concurso de Decoração do Natal Boqueirão Iluminado de Passo Fundo.
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