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POLÍTICA/GERAL

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Boraceia tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 17/09/2017 das 08h20 às 08h39. Equipamento normalizado após 

recuperação automática.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Guaimbê tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 14/09/2017 das 14h51 às 17h30. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de Bocaina tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 14/09/2017 das 13h28 às 19h34. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que devido acidentes na rede de cabo metálico da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de CAMBARATIBA, tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 18/09/2017 das 14h50 às 18h17. Assim que houve a ocorrência a empresa 

enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo danificado.

Comunicado

7 acertos    (0)                    R$ 0,00
6 acertos    (4)           R$ 35.887,72
5 acertos    (236)            R$ 868,95
4 acertos    (4929)              R$ 6,00
3 acertos    (47901)            R$ 2,00 

BAHIA/BA
 Time do coração:

Os resultados são obtidos pelo site da Caixa 
Econômica Federal. A publicação atualizada das 
extrações depende do horário dos sorteios em 

relação ao fechamento da edição.
Site oficial: www. caixa.gov.br 

17 - 30 - 38 - 39 - 41 - 49

02 - 10 - 26 - 36 - 38 - 45

10 - 14 - 16 - 30 - 48 - 67 - 69 

1º sorteio

2º sorteio

QUINA

TIMEMANIA

DUPLA SENA

Quina  (0)             R$ 0,00
Quadra  (75)     R$ 5.979,54
Terno  (5422)         R$ 124,37
Duque  (141119)             R$ 2,62 

Sena  (0)             R$ 0,00
Quina  (7)     R$ 9.054,21
Quadra  (649)         R$ 111,60
Terno  (13719)            R$ 2,63 

Sena  (0)             R$ 0,00
Quina  (15)      R$ 3.802,77
Quadra  (925)           R$ 78,30
Terno   (17053)             R$ 2,12 

4485

1084

1695

09 - 16 - 42 - 51 - 73 

Ganhadores Prêmio Ganhadores Prêmio

Ganhadores Prêmio

Ganhadores Prêmio

LOTERIAS

LOTOMANIA 1798

00 - 02 - 06 - 14 - 16
19 - 29 - 34 - 35 - 47
49 - 50 - 51 - 53 - 54
74 - 76 - 84 - 95 - 98

Ganhadores Prêmio

20 acertos     (0)                 R$ 0,00
19 acertos     (6)        R$ 38.541,41
18 acertos     (122)      R$ 1.692,39
17 acertos     (909)         R$ 158,99
16 acertos     (5824)         R$ 24,81
15 acertos     (25312)         R$ 5,70
0 acertos       (0)                 R$ 0,00

Bombeiro: taxa deste ano é válida
Revogação da lei não exime contribuintes do pagamento lançado em abril no carnê do IPTU. Para 2018, cobrança depende de nova legislação   

Bombeiro age contra incêndio em galpão de carbono da rua Amazonas, quadra 5, em 2016

Samantha Ciuffa

A revogação da lei que   
estipulava a Taxa de 
Serviço de Bombeiros, 

aprovada na última sessão da 
Câmara Municipal de Bauru, 
não exime os contribuintes 
de efetuar o pagamento refe-
rente ao valor lançado neste 
ano. Assim, quem deixou de 
pagar a taxa apresentada jun-
to com o carnê do IPTU terá 
de honrar o compromisso.  
    Já o lançamento do tribu-
to referente ao exercício de 
2018 depende da aprovação 
de uma nova legislação.

A ponderação é do secre-
tário municipal dos Negócio 
Jurídicos de Bauru, Antonio 
Carlos Garms. Ele explica 
que como o lançamento da 
taxa, assim como do IPTU, 
foi efetivo antes, permane-
ce a cobrança válida pelo 

exercício atual. O fato ge-
rador permanece e o tributo 
“deixa de ter condições de 
ser lançado com base na re-
vogação da lei atual para o 
próximo exercício. Até lá, 
o Poder Executivo terá de 
apresentar nova proposta de 
projeto de lei que, no tempo 
hábil, terá de ser aprovado 
pelo Legislativo ainda neste 
exercício para se fazer valer 
no próximo exercício. Caso 
contrário, não haverá como 
ser cobrada a Taxa de Servi-
ço de Bombeiros em 2018”.

A revogação da lei está 
sendo realizada em Bauru 
para dar cumprimento a de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), em âmbito de 
repercussão geral, ou seja, 
válida para todo o País. A lei 
criada no município, a rigor, 
não foi declarada inconstitu-
cional. Mas como ela se ba-
seia no mesmo princípio do 
que foi decidido no STF, a 
inconstitucionalidade alcan-
ça todos os municípios.

Na prática, a pressa do 
Executivo em revogar a lei 
tem finalidade jurídica, mas 
também financeira. A medi-
da evitaria que contribuintes 
pudessem se valer da situa-
ção para requerer a devolu-

ção do que foi pago até ago-
ra. No impasse, o município 
“tira a lei de circulação” e 
preserva seu caixa. 

CONSEQUÊNCIA            
Os vereadores de Bau-

ru aprovaram, na sessão de 
anteontem, o projeto de lei 
do Poder Executivo que ex-
tingue a Taxa de Serviço de 
Bombeiros, mas o texto foi 
modificado por emenda de 
autoria do Coronel Meira 
(PSB). Foi excluído da reda-
ção original o dispositivo que 
dava fim também ao Fundo 
Municipal de Manutenção 
do Corpo de Bombeiros.

Meira explicou que não 
há razões para extingui-lo. 
Isso porque a manutenção 
do fundo permite que valo-
res vindos de aplicação de 
multas - e também doações 
de pessoas físicas ou empre-
sas - continuem a alimentar 
o caixa. Isso impediria o 
Corpo de Bombeiros de con-
tinuar recebendo valores do 
fundo, ressaltou.  

O município precisa in-
jetar, todos os anos, R$ 2,5 
milhões para garantir o fun-
cionamento do 12.º Grupa-
mento do Corpo de Bombei-
ros. O Estado contribui com 

R$ 8 milhões.
O Poder Executivo anun-

ciou que poder apresentar 
novo projeto de lei para re-
criar a cobrança, mencionan-
do intenção de adotar a mesa 
regra discutida em Casca-
vel (PR). Mas este formato 
também encontra barreira 
constitucional.

A questão central, deci-
dida pelo STF, é que o ser-

viço de Bombeiro é de res-
ponsabilidade dos governos 
estaduais. Assim, não tem 
atribuição o município para 
legislar a respeito com co-
brança de taxa. O custeio é 
também problema do Estado.  

Outra questão, já deba-
tida no Legislativo, é que a 
cobrança recai apenas so-
bre o bolso dos bauruenses, 
mas o serviço de responsa-

bilidade do Estado atende 
a várias cidades.

O vereador e presidente 
da Câmara, Sandro Bussola, 
enviou requerimento ao pre-
feito solicitando que o proje-
to de lei institua a contribui-
ção espontânea para financiar 
o serviço. Sandro apresentou 
norma nesse sentido instituí-
da em Votuporanga (SP), ain-
da em 2011.

EM 2018
Para cobrar uma taxa 
de bombeiros no ano 
que vem, prefeitura 

teria de aprovar outra 
lei, mas ainda não 

consenso sobre isso

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de 
Obras, informa ter realizado serviços de reparos em diferentes regiões da 
cidade neste início de semana. A Divisão de Melhorias e Infraestrutura executou 
terraplanagem em ruas da Vila Aimorés, Jardim Flórida, Pousada da Esperança, 
Vila Aviação e Jardim Europa. Já equipes da Divisão de Drenagem finalizaram a 
confecção de boca de lobo dupla rua Bernardino de Campos (foto), esquina com rua 
Clóvis da Silva Gomes, no Parque Viaduto, além de caixa de centro para drenagem 
na avenida Moussa Tobias, acesso à avenida Nações Norte. Houve, ainda, limpeza 
de bocas de lobo em ruas da Vila Falcão, Altos da Cidade e Jardim Estoril.

Divulgação

CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO - 

Medicina privada oferecerá dez 
bolsas de estudos; prazos correm 

Nesta quarta-feira, 
20/9, às 10h, o prefei-
to Clodoaldo Gazzet-

ta e José Eduardo Fogolin 
(secretário da Saúde) vão se 
reunir com direções do en-
sino médio da rede pública 
e professores de cursinhos 
públicos de Bauru, para di-
vulgar a disponibilidade de 
dez bolsas de estudos inte-
grais para o curso de medi-
cina. As informações são 
da assessoria.

O objetivo é incenti-

Inscrições vão até 
25 de setembro; 
critérios devem ser 
seguidos à risca

var a replicação dessa in-
formação para estudantes 
que realizaram o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
– Enem (2013 ou 2014 ou 
2015 ou 2016) e se enqua-
dram nos critérios do edi-
tal da Uninove.

“Bauru tem agora dois 
Faculdades de Medicina 
(USP e Uninove), isso sig-
nifica mais médicos e mais 
investimentos na saúde pú-
blica da nossa cidade”, co-
menta Gazzetta. 

A reunião vai acontecer 
na prefeitura, que fica na 
Praça das Cerejeiras, 1-59 
/ auditório – terceiro andar.

A SABER
Inscrições: de 18 

de setembro até às 20h 
do dia 25 de setembro 
(segunda-feira). 

Para concorrer às bolsas 
de estudo é preciso com-
provar residência no muni-
cípio de Bauru há pelo me-
nos 12 meses; ter realizado 
o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2013 
ou 2014 ou 2015 ou 2016); 
possuir renda familiar per 
capita que não exceda ao 
valor de até 1 (um) salário 
mínimo e ½ (meio).

Mais detalhes podem 
ser obtidos via site oficial 
com acesso pelo seguinte 
endereço: http://www.uni-
nove.br/inscricoes-de-me-
dicina/processo-seletivo-
medicina/

Semana da 3.ª Idade 
começa na 2.ª feira

A Prefeitura de Bauru, 
por meio da Secretaria 
do Bem-Estar Social 

(Sebes) e em parceria com o 
Conselho Municipal da Pes-
soa Idosa (Comupi), realiza 
(entre os dias 25 de setembro 
e 3 de outubro) sua 19ª Sema-
na Municipal da 3.ª Idade.

A abertura oficial será na 
próxima segunda-feira, dia 
25, às 14h, no Teatro Mu-
nicipal, e contará com apre-

Evento especial terá 
programação entre 
25 de setembro 
e 3 de outubro 

sentações da Companhia 
Estável de Dança, Baila 
Comigo da Uati/USC e Luiz 
Ornelas Trio.

Várias atividades e even-
tos estão programados para 
serem realizados, como gin-
canas, caminhadas, pales-
tras, passeios, filmes, aferi-
ção da saúde, oficinas e até 
aula de zumba.

A 19.ª Semana Munici-
pal da 3ª Idade conta com o 
apoio de secretarias muni-
cipais e várias entidades do 
município. Haverá, ainda, 
gincana adaptada, documen-
tário, outros shows de músi-
ca, literatura, mandalas em 
barbante, etc.


