
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 186 – 19/03/2020
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 CIA TEXTIL F GUIMARAES 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 OSWALDO FORTINI, 284 - SETOR 2.02. 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 OTAVIANO FURTADO 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 OSWALDO
FORTINI, 280 - SETOR 2.02. 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 JOSE RAIMUNDO 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 MAJOR JOAO MANOEL, 339
- SETOR 2.02. 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 CIA TEXTIL F GUIMARAES  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 CRUZ DAS ALMAS, 134 -
SETOR 2.02. 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 CIA TEXTIL 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 CRUZ DAS ALMAS, 134 - A -
SETOR 2.02. 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 MARIA DE LOURDES MATOS 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 CRUZ DAS ALMAS, 943 -
SETOR 2.02. 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  ELISSANGELA DE FATIMA 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 CRUZ DAS
ALMAS, 794 - SETOR 2.02. 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 MARIA AUGUSTA 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 MARTINHO CAMPOS, 42 -
SETOR 2.02. 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  MARIA JOSE  DE   FREITAS
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 MARTINHO
CAMPOS, 137 - 137A - SETOR 2.02. 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 JOSE DUARTE CASTRO  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 MARTINHO CAMPOS, 154 -
SETOR 2.02. 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  ANTONIO  M  CASTRO  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 CRUZ DAS ALMAS, 520 -
SETOR 2.02. 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 CHAQUIB ITAR SAD MALHARIA



CRUZEIRO 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 CELSO
GOMES FILHO,  247  -  SETOR 2.02.  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  CHAQUIB  ITAR  SAD  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 MARIANO PROCOPIO, 300 -
SETOR 2.02. 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  FAUSTO 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 RUA BERNARDO GUIMARAES,
56 - SETOR 2.02. 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 MALHARIA CRUZEIRO 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 MESTRE LUCAS CHAVES,
179  -  SETOR  2.02.  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  CHAQUIB  ITAR  SAD  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 MARIANO PROCOPIO, 316 -
SETOR 2.02. 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 ANTONIO MALVAR 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 MESTRE LUCAS CHAVES, 38 - SETOR
2.02.  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 MESSIAS FONSECA 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 CAP AUGUSTO ARAUJO
LIMA, 163 - SETOR 2.02.  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 JOSE PAULINO 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  AV AMAZONAS, 236 - SETOR
2.02.  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 SANDRA HELENA NEPOMUCENO
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, 465 - SETOR 2.02. 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  GERALDINA M DE JESUS  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 CIPRIANO RODRIGUES
MIRANDA, 392 - SETOR 2.02. 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 ANTONIO GARCIA 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 JOSE LUCAS DA ROCHA, 115 - SETOR
2.02.  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 WALTER LOPES 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 ANTONIO VARANDAS, 397 -
SETOR 2.02. 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. 

 Bruno Moreira Mota - Diretor Geral do SAS. 
BARBACENA 19/03/2020


