
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 159 – 14/11/2018

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 GERALDO CESAR DE CASTRO
OLIVEIRA 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 SILVA JARDIM,
163.  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 CELIA G SILVEIRA OUTRO 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 GEN OSORIO, 130 - E. 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 REF NACIONAL PETROLEO VEG
LT  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 02 - DISTRITO
INDUSTRIAL,  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 BANDA FORTE 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  BR  KM  699,  698  -  KM.  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  FABIO JOSE CAMPOS  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 PROF CARLOS BENJAMIN
GONCALVES, 51 - L 02.  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 P GOMES DA 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 RUA EDUARDO PRENASSI, 302 -
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  JOAO XISTO AZEVEDO  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 MARQUES DE MARICA, 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 FRANCISCO BERGAMINI 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 FRANCISCO
ALVES, 180 - 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 CLARA RITA BARRA ARAUJO 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 SFREDO, 157. 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 VICTOR PIERGENTILI PIACESI 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 TANCREDO ESTEVES, 153.
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 CARLOS 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 JOAO PINHEIRO, 298. 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 ISRAEL M VALENTE E OUTRA 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 GEN OSORIO, 156 - LOJA. 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 ADRIANO SALOMÃO DE ASSIS 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 MARANHAO, 41.  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  ELIZANETE  PEREIRA  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 RUA MARANHAO,
220. 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 FELIPE 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 N SRA DO LIBANO, 25. 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  JOSE 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 AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 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  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 BARBARA HELIODORA,
188.  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 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 AV CONTORNO, 293
- D. 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 DR. CARLOS RENATO 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 AV BIAS FORTES,
967. 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 ANGELA MARIA TOLENDAL 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, 203. 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 HSBC BANK BRASIL S/A BANCO
MULTIPLO 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,
425.  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 OSORIO VIOL E OUTRO  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, 372.  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  RECENVINDO M PIRES  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 MARANHAO, 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 ONOFRE FERREIRA 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 MONS SILVESTRE DE
CASTRO,  366  -  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 ANTONIO VIDIGAL 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,  271.  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. 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 MADALENA AMARAL 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 VALE, 214. 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 FELICIDADE TONI  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 VALE, 450. 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 HEDER LUCIO MOREIRA VIEIRA
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 CRISTO REI, 23.
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 TEOBALDO JOSE VARGAS 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, 235 -
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  VANESSA  CAROLINE  DA
FONSECA 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 CRISTIANO
FLISCH, 90. 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 ADOLFO LUIS FERREIRA BERTOLI
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 RODRIGUES
ALVES, 83.  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 JUNIA AGUIAR DE ABREU SOLTZ
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 CAMPOS
SALLES, 108. 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 FREDERICO CARLOS PINTO 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 HONORIO  FERREIRA
ARMOND, 510. 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 FRANCELINA C 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 PROF JOSE GARCIA LEAO,
23.  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 I  DE JESUS  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 JANUA ABALEN SAD, 49. 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 ELY COSTA 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 SOLD NILTON FIRMINO NASCIMENTO,
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 MARCINA MARIA DE JESUS 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 PROF AGENOR SOARES,
620.  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 14/11/2018


