
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 164 – 06/02/2019 
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 NOTIFICAANTONIO A DE A NETO OUTRO 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 PRES MELO VIANA, 35. 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 JOSE REIS FILHO 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 SANTA RITA DURAO, 102 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 NOTIFICASIRLENE P DE A MACHADO 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 àRUA GILBERTO VALE 48 APTO 201. 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 NOTIFICACONSELHO CENTRAL DE 
BARBACENASSVP 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  BECO PE ROMA 20 
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 SILVIO MIGUEL RESENDE 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  ENG PEDRO VICTOR RENULT ,639. 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 NELY DA ROCHA 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 GILBERTO VALE, 20 APT 202. 
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 ADEMAR MARTINS RESENDE 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  AV OSWALDO CRUZ  ,60. 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 DAS DORES RODRIGUES 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 PE MANOEL RODRIGUES ,238 
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 NOTIFICALUIZ GONLÇALVES VIANA / MARCENARIA 
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 DR ALBERTO VIEIRA 305 F 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 LOURDES DE SOUZA 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 ALVES VIEIRA ,233 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 LEILA FARIA DE OLIVEIRAE OUTR 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 ALVES VIEIRA 58 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 THIAGO GONÇALVES QUINTAO TEIXEIRA 
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 ALVES VEIRA ,563 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 NELSON JOSEB FERNANDES 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 RUA MOACIR TAVARES ,20.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 LINA 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 ALEXANDRINO PERREIRA ,240. 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 ANTONIO DAVID 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 TEM ALOIR AMARAL NOGUEIRA ,109 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 JOSE ANTONIO 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 PÇ DR AGOSTINHO PAOLUCCI ,31. 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 EFIGENIA MARIADE SOUZA GONÇALVES 
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 FREI ORLANDO 1558. 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 MILTON FIRMINO 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 ANGELICA CECILIA MARTIN 228 . 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 AILTON MORREIRA DOS SANTOS 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 RUAJOSE TOMAZ DE CASTRO  ,60 
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 M LUCIANO 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 JOAQUIM CARLOS COSTA ,347 LDO. 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 JOANA D’ARC O SOUZA 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 JOAQUIM CARLOS COSTA ,193 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 VILMAR J JOAQUIM 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 LUIZ BERTOLETTI 462 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 ALIETE APARECIDAROSA 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 FRANCISCO COSTA ,1360. 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 PORTES 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 JAIRO PERREIRA DA SILVA ( CONT) 
,266. 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 MARCOS LUIZ COELHO 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 WASHIGTON LUIZ 247 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 OSWALDO ASSIS COSTA 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 BECO JOSE MESSIAS 1. 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 MARINA GONÇALVESBATISTA 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 BIAS FORTES 1 CASA 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 JOAO BASTISTADE MELO 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 204 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 HERD OTAVIO 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 SANTOS DUMONT (CENTRO) 21. 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 SEBASTIAO DELUCAS 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 OLEGARIO MACIEL ,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 CIA TXTIL F GUIMARAES 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 HERMILIO ALVES 100. 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 ADEMAR BARBOSA 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 FRANCISCO XAVIER PEREIRA DE SOUZA  
40 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 APARECIDA MARIAPINTO 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 PROF NOE DE LIMA  105. 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 SEBASTIANA 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 FRANCISCO SALES 347 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 VALMIR JOSE DO NASCIMENTO 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 RUAHONORIO FERREIRA ARMOND 
321 APT 101 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 CASA DE SAUDE XAVIER LTDA 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 TEOFILO 250. 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 JANDIRA OLIVEIRA PEQUENO 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 TEOFILO 312. 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 ESP DANIEL GALEGO MARTINS 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 MAL FLORIANO PEIXOTO ,34. 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 MARINA GONÇALVES BATISTAque 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 BIAS FORTES 1131. 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 TEIXEIRA 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 JAIRO PEREIRA DA SILVA ,292 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 JANUARIAA NASCIMENTO 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 THOMPSON FLORES 200 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 OSWALDO G DAMASCENO 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 NEATOR DE OLIVEIRA 202 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 HILDA PEREIRA DO NASCIMENTO 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 TV MARQUES DE MARICA 550 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 BRUNELLI 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 SILVIO BRUNELLI.,93 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 ABREU MIRANDA 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 EDUARDO PRENASSI 258. 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 MAURO DIAS RIBEIRO 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 TV  MONS NOGUIERA 26 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 FERRIRA SOBRINHO 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 ACRE 444 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 CELIO DE SOUZA BRASIL 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 RODRIGO SILVA 133 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 VALDOACI BASTOS 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 AV GOV BENEDITO VALADARES 
457 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 ARISTEU STEFANI 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 BELISARIO PENA  391. 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 ELIANE MARIA ALVESque 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 601. 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 HERMOGENES CRUZ 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 SETE DE SETEMBRO 743 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 SEBASTIAO C NEVES 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 DR SA  FORTES 15 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 VICENTE DE PAULA 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 FERNANDO VON RUCKET 319 
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 EDSON PERREIRA 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 DR MARIO BATISTA DO 
NASCIMENTO 12 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 M BRITO 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 CONTORNO 260 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 
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