
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 163 – 07/01/2019 
S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

(antigo DEMAE) 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA HELIO DAMIAO BERTOLUSCI encontra em 
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA FAUSTINO BERTOLUCCI, 185. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MARIA DOS REIS ALVIM que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA N SRA DE LOURDES, 80. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA JOSE BASILIO DE ALMEIDA que se encontra 
em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA N SRA DE LOURDES, 585. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MARCIO ZEFERINO FERREIRA se 
encontraem lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito RUA JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, 155. 
O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do 
SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA CONSTRUTORA SILVA PORTAS LTDA ME 
que se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA B - MONTE MARIO, 75 - M 
MARIO. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida 
Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA SONIA MARIA MONTEIRO MACEDO que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA SETE DE SETEMBRO, 671. O 
não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do 
SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MARIA A F F S SILVA que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA HIGINO JOSE FERREIRA, 16. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA VALDEMAR OLIVEIRA A. FERREIRA que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA HIGINO JOSE FERREIRA, 350 - 
A. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do 
SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MARIA DO CARMO MOREIRA que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA LINO JACINTO FURTADO, 
106.O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa 
do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal 
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA GERALDO ESTEVAM PEREIRA que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA ARACELI, 940. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA JAIRO CESAR CIMINO ATTADEMO que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 



para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV ZEZINHO BONIFACIO, 155. O 
não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do 
SAS,para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA LUIZ SEBASTIAO DE PAULA que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA SAO VICENTE DE PAULO, 417. 
O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do 
SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA ELZA BERTOLIN DA SILVA que se encontra 
em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sitoRUA ARACELI, 348.O não comparecimento no prazo 
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da 
Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA EDUARDO MENDES MORAIS que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA ARACELI, 5760. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA CLEB BRAZ DE ANDRADE que se encontra 
em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA PEDRO BERGAMASCHI, 333. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA AUTO POSTO TALISMA que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sito à BR 040 - CORREIA DE ALMEIDA, S/N.O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA JOSE ABILIO DIAS que se encontra em lugar 
incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro 
Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de regularização 
do débito referente ao imóvel sito à RUA CEL RUFINO JOSE FERREIRA, 18. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA TARGINO M SILVA que se encontra em lugar 
incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro 
Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de regularização 
do débito referente ao imóvel sito à RUA EUGENIO KLEIN DUTRA, 10. O não comparecimento no 
prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura 
da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA FERNANDO S SILVEIRA que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA LINO JACINTO FURTADO, 103. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA JOSE MARIA ANDRADE que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA NICOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA, 73. O 
não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do 
SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA OLIVEIRA R CIMINO que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA SAO SEBASTIAO, 249. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA que 
se encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 



para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA SAO SEBASTIAO, 9. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA JANAINA DA SILVA que se encontra em 
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, 
Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de 
regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA JOSE BONIFACIO, 157 - B. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA JOSE FERNANDO LOURENÇO que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA JOSE BONIFACIO, 113. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA HELENA DA SILVA PAULINO que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA MIGUEL TOMAZ CIMINO, 185. 
O não comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do 
SAS, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.  
 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS – O S.A.S. – SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO (antigo DEMAE), na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito 
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, 
para fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à AV SETE DE SETEMBRO, 110. O não 
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, 
para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. 
 
 
 
 

Bruno Moreira Mota - Diretor Geral do SAS. 

BARBACENA 07/01/2019 
 


