
EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 178 – 24/06/2019
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 FATIMA FAGUNDES DE 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 JUIZ DE FORA, 92 - 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 EFIGENIA ROSA DE JESUS REIS
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 JUIZ DE FORA,
82 - 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  ESTELA A A 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 PC DOM SILVERIO, 34 - SETOR
1.02.  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 NELSON DOMITH 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 ENG JOSE CUSTODIO DRUMOND, S/N -
L10  -  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 LAUDERLINO JOSE NEVES NETO
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, 204
- 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  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 CAETANO EDUARDO VIANA 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 FRANCISCO JOSE
OLIVEIRA LEITE, 326 - 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 SEBASTIAO  FRANCISCO  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  DR
FRANCISCO JOSE OLIVEIRA LEITE, 147 - 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 ERNANI WILSON A CORTES 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 FRANCISCO JOSE
OLIVEIRA LEITE,  25 -  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 MIGUEL FERREIRA VIDAL 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 NOGUEIRA DUARTE,
20  -  B  -  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  ALEXSANDRO  CAMPOS
NASSARALA 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, 358 - A - SETOR 1.03.  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 IRENE ARAUJO KILSON  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, 147 -
SETOR 1.03. 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  CELESTINO  LEONARDO  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 RUA UBIRAJARA
FURTADO DE JESUS, 634 - SETOR 2.0. 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  HERMINIO  SARAIVA  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  RUA
AUGUSTO  FERREIRA  DE  PAIVA,  396  -  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 ROSEMEIRE MARIA 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 BIAS FORTES, 271 - 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 DA SILVA LINO 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 BIAS FORTES, 277. 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 ELIETY 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  RUA DESTERRO DO MELO, 114. 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  ELIZANGELA APARECIDA DE
MACEDOque 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 SANTANA DO
GUARAMBEU,  27. 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 SIRLEIA ARIANA 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 SANTA BARBARA DI
TUGURIO, 176. 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 SHEILA APARECIDA 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 PRAÇA MINAS GERAIS, 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 FRANCISLLENE CIQUEIRA 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 JUIZ DE FORA, 102. 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  ROSIMEIRE  APARECIDA
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 LIMA
DUARTE, 127. 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  JESUS  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 LAVRAS,  37.  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 MARCIA KELLY 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 ALTO RIO DOCE, 67. 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  ALFREDO 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 ENG.  PEDRO VICTOR
RENAULT, 223, 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 NOTIFICA ANA MARIA CARUSO PRESOTI 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 ADRIANA FERREIRA
MARTINS, 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 CAIXA E C DO M GERAIS 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, 145. 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 GRAÇAS  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
VICTORRENALT, 161 APT 301. 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 ALTAMIR ZILLE 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  CEL CIPRIANO RODRIGUES
MIRANDA, 334. 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 INACIO DA SILVA LIMA 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 PARACATU, 446.  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 WALMIR MIGUEL 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 PARAOPEBA, 83 - 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 GERALDO BALTAZAR 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 CAP AUGUSTO
ARAUJO LIMA, 177 - 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 TANIA APARECIDA REZENDE 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, 117 - 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 GERALDO BALTAZAR 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 CAP AUGUSTO
ARAUJO LIMA, 177 - 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 WALMIR MIGUEL 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 PARAOPEBA, 83 - 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 WANDERSON LUIZ 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 BAMBUI,  22.  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 MA GLORIA DA SILVA E OUTROS
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 A -  NOVA
CIDADE,  155  –  FTE  .  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 VERA LUCIA 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 VISCONDE  DO  RIO
BRANCO, 36 - N. CIDADE. 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 ANDARAI ESPORTE CLUBE 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 AMAZONAS, 31 - 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 APARECIDA 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 PASCHOAL ANDRETO, 119.
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 EUDES PAIXAO 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  ASTOLFO  DUTRA,  54.  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 JOSE 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 E - NOVA CIDADE, 51. 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 F 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 OURO PRETO, 394. 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  VANTUIR  AUGUSTO  DE
FIGUEIREDO 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
DESTERRO DO MELO, 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 IVANILDA DE FATIMA 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 CONSELHEIRO LAFAIETE,
322.  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 DOS SANTOS MAURILIO
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 MERCES, 446 -
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 MARCIO DOS SANTOS MAURILIO
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 MERCES, 446 -
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 FABIANA DE O M CARNEIRO 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 CARMO, 97.  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 CARLOS 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 ARTUR  BERNARDES,  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  ODETE  MARIA  DE  SOUZA
LUCINDA 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 -  APTO 302.  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 AFONSO 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 SANTA RITA DURAO, 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 LUIZ FERNANDES 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 PORTES, 211 - 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 ANTONIO ZEFERINO MENDES 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 SIMAO, 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 MARIA DE LOURDES FLORENTINO
ANANIAS FELIPE 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 RIO
GRANDE DO SUL,  301.  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 A VICENTE  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 BONATO, 593 - 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 ALTAIR JOSE SAVASSI  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 ALFREDO RENAULT, 35 - 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 FRANCISCO CARLOS RAMOS 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 CRISTIANO FLISCH, 59. 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 ALCIR 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 DARCY GONÇALVES, 130. 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 ANTÔNIO CARLOS ELIAS 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 ROGERIO ARAUJO,
195 - 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 APARECIDA VIANA 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 SEN LUCIO
BITENCOURT,  98  -  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 SUZANA MARIA G 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 CONGONHAS, 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 SUELY NEUZA SOARES  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  CATAS  ALTAS  DA
NORUEGA, 119. 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 ANDERSON  JOSE  PEDRO
TEODORO 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
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS, 81. 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 LUIZ  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 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  APARECIDA  DA  TRINDADE
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 EMB RUI
BARBOSA, 278. 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 JULIO CESAR BATISTA  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 ALFREDO VASCONCELOS,
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 SEBASTIAO ALVES DE MOURA
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 JOAO
FERREIRA CASTRO, 249 - 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  ELVIRA  TEIXEIRA
SANCHAS 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 BIAS FORTES,
98.  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 VERA LUCIA CALIXTO 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 SENHORA DOS
REMEDIOS,  5  -  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  FERNANDA  JACQUELINE
APARECIDA 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 CONGONHAS,
141.  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 APARECIDA 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 ITUTINGA, 78.
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 FRANCISCO 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 MERCES, 140.
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 GRACAS 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 10 - QUINTAS
DA MANTIQUEIRA, 18 - LOTE. 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 AUGUSTO 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 OTONI, 13.  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 ANA CRISTINA FERREIRA DE
PAIVA 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 MERCES, 383.
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 MARCOS 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 MAJOR
SUCKOW, 1120. 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 CARLOS SINVAL 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 RESSAQUINHA, 145. 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 MESSIAS DE PAULO VIANA 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 MONS NOGUEIRA, 45. 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 SEBASTIÃO JANUARIO 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 BAHIA, 988. 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 DANILO 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 N SRA DE LOURDES,  920.  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 ARLENE FREIRE 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 FAUSTINO BERTOLUCCI,
121.  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 ANA ELISA POSSAS NOGUEIRA 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 AMAZONAS, 165.
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  ALBERTO  NOGUEIRA  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 PARANA, 600 -
FRENTE.  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 ELIETE ANTONIETA IZIDORO 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 ILIDIO DE CASTRO, 123
- 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 ANTONIO JOSE DOS SANTOS
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  PC  DIVINO
ESPIRITO SANTO, 651 - 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 CUSTODIO 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 VALERIO ABRANCHES, 13.  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 GILBERTO MARTINS 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 N SRA DO CARMO, 35 - 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 ALTAIR P MAGALHAES  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 E - BARRO PRETO, 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 JOSE ADMILSON PEREIRA 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 DESTERRO DO
MELO, 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 LIZIANE CAMPOS COUTINHO
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 MADRE DE
DEUS  DE  MINAS,  57.  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 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 RUA CONSELHEIRO
LAFAIETE, 112. 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 JAQUELINE LEOCADIO CAMPOS
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 à  RUA LIMA
DUTRA, 17. 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 ELAINE DE 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 RIO POMBA, 68.  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 ROSEMEIRE  SILVA ZEFERINO 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 MADRE DE DEUS DE
MINAS, 171. 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 ROSEMEIRE  SILVA ZEFERINO 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 MADRE DE DEUS DE
MINAS, 171. 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. 

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 DANIELA DA PENHA MATIAS 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 RIO POMBA, 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 ANGELA ELAINE DE 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 RIO POMBA, 68.  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 24/06/2019


