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Execução:

EDITAL Nº 001/2018
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Marque a opção em que a vírgula está incorretamente
empregada.

Assinale a opção em que todos os vocábulos são
acentuados por serem paroxítonos.
a) Alguém, indispensável, próspero, incrível.
b) Ônix, plácido, receituário, imóveis.
c) Espécie, açúcar, córtex, indelével.
d) Crachás, píncaro, herói, estratégia.
QUESTÃO 2

Indique a opção que completa as lacunas, no período
a seguir, com as palavras ortograficamente corretas.
Mediante uma situação nova, é comum o profissional
criar ___________, às vezes acompanhadas de grande
__________, e sentir ____________ quanto à atitude a
ser tomada.
a) Expectativas – tensão – hesitação.
b) Expectativas – tenção – esitação.
c) Espectativas – tensão – hesitação.
d) Espetativas – tenção – hesitação.
QUESTÃO 3

Leia o diálogo e assinale qual opção preenche
corretamente os espaços.
– _____________ está tão apreensivo com a prova?
Até agora não compreendi o _____________, já que
estudou bastante.
– _________________ desejo gabaritá-la.
a) Porquê – porque – Porque
b) Por que – porquê – Porque
c) Porque – porquê – Por que
d) Por que – porque – Porque

a) Invista em novos conhecimentos, habilidades e
experiências.
b) O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá,
mas há tendência de crescimento de novos modelos.
c) O mercado e as estruturas organizacionais, estão em
constantes mudanças.
d) Vivemos na era da tecnologia, assim, rapidez e
agilidade são qualidades profissionais fundamentais
aos colaboradores.
QUESTÃO 5

Quais conjunções ou locuções conjuntivas
preenchem, respectivamente, de maneira correta os
espaços nos textos a seguir?
I. “Da própria garganta saiu um grito de admiração,
que Cirino acompanhou, _______________ com
menos entusiasmo.”
II. “Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua
infância, _____________ as tempestades causavam
apagões [...]”
III. “Ele lembrou que os pobres e desempregados
eram seus irmãos, __________ ninguém se deixou
convencer [...]”
IV. Estamos aqui ______________ possamos ocupar
um cargo público.
a) já que – onde – logo – para que
b) embora – onde – todavia – a fim de que
c) no entanto – quando – todavia – para que
d) embora – quando – todavia – para que
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

A velocidade máxima das cinco voltas dadas em um
teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196,
204 e 202. Nessas condições a variança e o desvio
padrão são, respectivamente:

QUESTÃO 9

Considere um conjunto de 10 frutas em que 3 estão
estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas
desse conjunto, determine a probabilidade de
ambas não estarem estragadas.
a) 7/15.

a) va = 24 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

b) 8/15.

b) va = 28 km2 / h2 e S = 6,9 k/h.

c) 11/15.

c) va = 22 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

d) 22/15.

d) va = 23 km2 / h2 e S = 4,4 k/h.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 7

A área da região delimitada por
é:

Que Capital, aplicado por 2 meses a juros compostos
de 1,00 % a.m., produz montante de R$ 10.000,00?

a) 9 unidades quadradas.

a) R$ 9.200,00.

b) 5 unidades quadradas.

b) R$ 9.450,00.

c) 4 unidades quadradas.

c) R$ 9.802,96.

d) 4,5 unidades quadradas.

d) R$ 9.245,35.
QUESTÃO 8

Ana, Lucas e Thiago resolveram comprar livros, CDs
e canetas. Ana gastou R$ 70,00 e comprou 1 livro, 3
CDs e uma caneta. Lucas gastou R$ 80,00 e comprou
2 livros, 2 CDs e 2 canetas. Thiago gastou R$ 75,00
comprando 3 livros, 1 CD e 1 caneta. Qual o preço
de cada item, sabendo que todos os CDs têm o
mesmo preço, assim como todos os livros e todas as
canetas? Na ordem livro, CDs e canetas, os valores
são, respectivamente:
a) 17,5; 15; 10.
b) 17,5; 10; 10.
c) 10,5; 15,5; 10.
d) 17,5; 15; 7,5.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, ao Prefeito:
a) Realizar, por delegados de sua confiança,
inspeções sobre quaisquer documentos de gestão da
administração direta e indireta municipal, bem como
a conferência dos saldos e valores declarados como
existentes ou disponíveis em balancetes e balanços.
b) Aprovar a criação e modificação estrutural dos
órgãos da administração pública.
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos na Lei Orgânica.
d) Autorizar a criação, alteração e extinção de cargos,
empregos e funções públicas municipais e aprovar os
respectivos vencimentos.
QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, à Câmara Municipal:
a) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
b) Nomear os servidores de acordo com a legislação
aplicável.
c) Representar o Município em juízo ou fora dele, por
intermédio da Procuradoria do Município, na forma
estabelecida em Lei Complementar.
d) Conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e
Vereadores para afastamento dos cargos.
QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correta a assertiva:
a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, verificada por junta médica oficial.
b) Readaptação é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
c) Nomeação é o deslocamento do servidor, a pedido
ou por meio de ofício, no âmbito do mesmo quadro
de pessoal.
d) Nomeação é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito
do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou
fundações públicas do mesmo Poder.
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QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto afirmar:
a) Além do vencimento e das vantagens previstas
na Lei Complementar, será sempre deferida aos
servidores gratificação por assiduidade.
b) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia
seguinte, terá o valor/hora acrescido de 50%
(cinquenta por cento), computando-se cada hora
como 52 minutos e 30 segundos.
c) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um
doze avos) dos vencimentos devidos em dezembro,
por mês de serviço, do ano correspondente, sendo
que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho
será havida como mês integral.
d) Independentemente de solicitação, será pago
ao servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração
do período das férias. No caso de o servidor exercer
função de confiança ou ocupar cargo em comissão, a
respectiva vantagem não será considerada no cálculo
do adicional.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto dizer:
a) Os empregos públicos serão regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se
aplicando a eles as regras constantes na Lei do Plano
de Cargos e Salários de Joaçaba.
b) Os cargos de provimento em comissão serão
exercidos exclusivamente por servidor público efetivo,
e a nomeação e exoneração para a referida função
ocorrerão por meio de ato expedido pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
c) As funções de confiança, nas quantidades,
denominações, subsídios e vencimentos, são os
constantes na legislação municipal vigente, sendo
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
d) Os cargos de carreira de provimento efetivo nas
quantidades, denominações, subsídios e vencimentos
são os constantes na legislação municipal vigente,
sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta em relação a definições
da Engenharia Legal.
a) VISTORIA é a prescrição técnica de conformidade de
um fato, condição ou direito relativo a um objeto.
b) INSPEÇÃO é o atestamento de fato, condição ou
direito relativo a um objeto.
c) AUDITORIA é a prescrição técnica de conformidade
de um fato, condição ou direito relativo a um objeto.
d) PERÍCIA é a apuração técnica das origens, causas e
mecanismos de ação de um fato, condição ou direito
relativo a um objeto.
QUESTÃO 17

A figura a seguir mostra uma rede PERT-CPM em
que as atividades, representadas por setas, possuem
duração em dias corridos expressa pelo número na
seta. Os círculos mostram as incidências de início e
término das atividades, e o projeto se inicia em 1 e
termina em 9.

QUESTÃO 18

O Ensaio de Penetração Dinâmica, ou Standard
Penetration Test (SPT), realizado durante a sondagem
à percussão de simples reconhecimento, é um dos
ensaios mais utilizados no Brasil para a exploração do
subsolo. Esse ensaio consiste:
a) na cravação de um amostrador, usando a queda de
um peso, normalmente um bloco de aço, de 65 kg,
caindo a uma altura de 75 centímetros.
b) em medir o deslocamento necessário de uma haste,
quando submetida a 15 golpes em três sequências,
totalizando 45 golpes.
c) em medir o NSPT, que é a resistência do solo em kN/
m².
d) na cravação de um cone no furo de sondagem,
permitindo a medida da resistência de ponta e lateral.
QUESTÃO 19

Uma sapata quadrada recebe de um pilar de 40x40
cm uma carga de 1.500 kN, já considerado o peso da
sapata. Sabendo-se que a taxa admissível no solo é
igual a 0,30 MPa e que o concreto terá um fck de 20
MPa, o valor mínimo do lado da sapata será:
a) 1,75 m.
b) 5,00 m.
c) 2,35 m.
d) 2,25 m.

Assinale a opção que indica o caminho crítico da
rede.

QUESTÃO 20

c) 1 – 2 – 5 – 8 – 9.

Assinale a alternativa que apresenta a Norma
Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem
administrativa, de planejamento e de organização,
que objetivam a implementação de medidas de
controle e sistemas preventivos de segurança nos
processos, nas condições e no meio ambiente de
trabalho na Indústria da Construção.

d) 1 – 2 – 5 – 6 – 9.

a) NR 6.

a) 1 – 2 – 3 – 7 – 9.
b) 1 – 2 – 4 – 6 – 9.

b) NR 10.
c) NR 18.
d) NR 35.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

Uma fundação profunda moldada caracterizada pela
execução por perfuração rotativa ou rotopercussão
e por uso de revestimento (conjunto de tubos
metálicos recuperáveis) integral no trecho em solo,
e que é completada por colocação de armação
em todo o comprimento, sendo este preenchido
com argamassa cimento-areia, que é adensada
com auxílio de pressão, geralmente dado por ar
comprimido. O procedimento executivo descrito
refere-se:

Segundo a Lei complementar n. 134, de 2007,
no artigo 17, salvo a necessidade do andaime
ou tapume, hipótese em que será obrigatória a
licença, ficam dispensados de apresentação de
projeto e requerimento para expedição de alvará de
construção:

a) às estacas hélice contínua monitorada.
b) às estacas raiz.

d) aos tubulões a céu aberto.
QUESTÃO 22

De acordo com o código de obras de Edificações
do Município de Joaçaba, no que ser refere ao
habite-se e à aceitação de obras parciais, poderá ser
concedido o habite-se parcial, ou seja, a autorização
para utilização das partes concluídas de uma obra
em andamento, desde que atendido ao que segue:
I. Quando estiverem concluídas a estrutura, a alvenaria
os fechamentos, os revestimentos externos, as
instalações elétricas e hidráulicas comuns a todas as
unidades e que permitam o uso da unidade objeto do
habite-se parcial.
II. Quando se tratar de prédio composto de parte
comercial e parte residencial e houver utilização
independente dessas partes.
III. Quando um elevador estiver funcionamento em se
tratando de unidade acima da quarta laje, contando a
do pavimento de acesso.
IV. Quando se tratar de unidade habitacional parte de
um conjunto habitacional, deverá toda a infraestrutura
comum estar concluída.
Entre as assertivas apresentadas, são verdadeiras as
definições:

b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) I, II e III.

II. construção de muros de divisa até altura de 1,80 m.
III. rebaixamento de meio-fio e conserto de
pavimentação.

c) às estacas Franki.

a) I, II, III e IV.

I. pequenos consertos ou reparos, em prédios em que
não se alterem os elementos geométricos e sistema
estrutural, como os serviços de pintura, consertos em
assoalhos, esquadrias e paredes.

IV. construção de dependências não destinadas à
moradia, uso comercial e industrial, como telheiros,
depósitos de uso doméstico, viveiros, caramanchões
ou similares, com área máxima de 12 m² (doze
metros quadrados), desde que não fiquem situados
no alinhamento do logradouro ou em áreas non
aedificandi.
V. construção de pequenos barracões provisórios
destinados a depósito de materiais durante a
construção de edificações (somente quando aprovado
o projeto e a respectiva licença), que deverão ser
demolidos logo após o término das obras.
Dentre as assertivas apresentadas, são verdadeiras
as definições:
a) I, II, III, IV e V.		

b) I, III, IV e V.

c) II, IV e V.		

d) I, II e III.
QUESTÃO 24

A habilitação para conduzir veículo automotor
e elétrico será apurada por meio de exames que
deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade
executivos do Estado ou do Distrito Federal,
do domicílio ou residência do candidato, ou na
sede estadual ou distrital do próprio órgão. Os
candidatos poderão habilitar-se nas categorias de
A a E. O condutor de veículo motorizado utilizado
no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a
oito lugares, excluído o do motorista, enquadra-se
na categoria:
a) B.
b) C.
c) D.
d) E.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Quanto ao Habite-se: nenhuma edificação poderá
ser ocupada sem que seja procedida a vistoria da
Municipalidade e expedido o respectivo habite-se.
Observe as afirmativas a seguir:

As pessoas que utilizam equipamentos auxiliares
no seu deslocamento, como cadeiras de rodas ou
andadores, necessitam de um espaço adicional
para a abertura da porta. Assim, a maçaneta estará
ao alcance da mão, e o movimento de abertura da
porta não será prejudicado. A atenção à altura de
dispositivos é essencial para garantir a acessibilidade
de usuários de cadeira de rodas ou pessoas de
baixa estatura, pois possuem alcance manual
diferenciado. O acionamento de certos dispositivos,
como tomadas e campainha/alarme, de maneira
confortável, considerando pessoas em cadeira de
rodas, deve ser instalado a que altura?

I. O habite-se é solicitado à Municipalidade pelo
proprietário, por meio de requerimento assinado por
este, acompanhado da respectiva certidão de vistoria
sanitária.
II. O habite-se só será expedido quando a edificação
apresentar condições de habitabilidade, estando
em funcionamento as instalações hidrossanitárias,
telefônica, prevenção de incêndio e jardinagem.
III. A Municipalidade tem um prazo de 30 (trinta)
dias para vistoriar a obra e para expedir o habite-se,
juntamente com a numeração.
IV. O habite-se somente será expedido se o
proprietário do imóvel localizado em vias dotadas de
pavimentação executar o passeio público, conforme
padrão determinado pela municipalidade.
Dentre as assertivas apresentadas, são verdadeiras
apenas:
a) I e IV.
b) II, III e IV.
c) I e II.
d) II e IV.

Em um projeto residencial multifamiliar com 26
pavimentos, possuindo três unidades residenciais
por pavimento, o número médio de habitantes
por residência é de três pessoas, que consomem
aproximadamente 220 litros de água por dia. Para a
instalação do ramal de entrada predial, qual a vazão
média necessária para atender à população, em
litros por segundo?

b) 0,60.
c) 0,20.
d) 0,80.

b) 60 a 120 cm.
c) 80 a 120 cm.
d) 60 a 100 cm.
QUESTÃO 28

A fim de garantir o estacionamento dos veículos
particulares fora das vias públicas, serão exigidas
vagas de estacionamento em garagens, abrigos ou
áreas descobertas, em conformidade com a Tabela de
Garagem/Vagas de Estacionamento, apresentada no
Código de Obras do Município. Para efeito do cálculo
do número de vagas de garagens e estacionamento
não serão consideradas as áreas destinadas a:
a) elevador, escadas, áreas destinadas a sanitários,
rampas, circulações e acessos das garagens.

QUESTÃO 26

a) 0,40.

a) 40 a 100 cm.

b) equipamentos e serviços, área da própria garagem,
rampas, circulações, acessos das garagens, áreas sem
piso e sacadas.
c) equipamentos e serviços (áreas técnicas), elevador,
escadas, áreas destinadas a sanitários, área da própria
garagem, rampas, circulações e acessos das garagens.
d) poço do elevador, escadas, sacadas, área da própria
garagem, rampas, circulações, acessos das garagens e
áreas sem piso.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

De acordo com a NBR 12655 (ABNT, 2006),
Concreto de cimento Portland – Preparo, controle
e recebimento – Procedimento, concretos expostos
a solos ou soluções contendo sulfatos devem ser
preparados com cimento resistente a sulfatos de
acordo com a ABNT NBR 5737 e atender ao que
estabelece a tabela 4 da NBR 12655, no que se refere
à relação água/cimento e à resistência característica
à compressão do concreto (fck). Para as condições de
exposição em função da agressividade “severa”, qual
o fck mínimo exigido?

Os Projetos Complementares são os seguintes:
Hidrossanitário, Elétrico, Estrutural e Prevenção
Contra Incêndio. Assinale a alternativa correta a
respeito do conteúdo contido na Lei complementar
n. 134 de 2007 do Município de Joaçaba.

a) 20 MPa.

b) O Projeto Hidrossanitário será exigido para toda a
edificação servida de água e deverá ser apresentado em
conformidade com as Normas Técnicas estabelecidas
pela ABNT e atender ao que dispõe o Regulamento
da Companhia Catarinense de Água e Saneamento
(Casan).

b) 35 MPa.
c) 40 MPa.
d) 50 MPa.

a) O Projeto Elétrico obedecerá às normas estabelecidas
pela ABNT e Concessionária local de energia elétrica
(Celesc), sendo exigido para todas as edificações
industriais e demais edificações com área igual ou
superior a 70 m² (setenta metros quadrados).

c) O Projeto Estrutural poderá ser solicitado pela
Municipalidade para arquivamento sempre que se
tratar de edifício com dois ou mais pavimentos, de
área construída igual ou superior a 500 m² (quinhentos
metros quadrados), e a seu entendimento se julgar
necessário.
d) O Projeto de Prevenção Contra Incêndios deverá
atender à legislação pertinente e ser aprovado pelo
setor de Engenharia da Prefeitura Municipal.
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