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Atas, Editais, Extratos e Avisos

MUNICÍPIO DE BARBACENA – HOMOLOGAÇÃO – CONVITE Nº 002/2013 – PRC 011/2013
- Objeto: contratação de empresa para elaboração de projetos de engenharia de transportes,
em especial na modernização e regulamentação dos serviços de transporte coletivo urbano e
rural do Município de Barbacena. Vencedora: PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA
URBANA LTDA., CNPJ 25.575.358/0001-73, item único, no valor global de R$ 101.000,00.
Barbacena, 27/05/2013. Antonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE BARBACENA – HOMOLOGAÇÃO – CONVITE Nº 003/2013 – PRC 010/2013
- Objeto: contratação de empresa para elaboração de projetos de engenharia de transportes,
em especial na modernização e regulamentação do sistema viário e circulação do Município
de Barbacena. Vencedora: PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA LTDA.,
CNPJ 25.575.358/0001-73, item único, no valor global de R$ 114.500,00. Barbacena,
27/05/2013. Antonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal
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EDITAL DE NOTIFICAÇÕES Nº 11/2013 – 27/05/2013
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 FABIO HENRIQUE 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 FRANCISCO VALE GOMES, 149. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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.
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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz
Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do SAS.

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 JAIME DA SILVA 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 106, Nº 126. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do
SAS.

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 FÁTIMA OLIVEIRA 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 ITUTINGA, 297. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.
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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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 TRICIALEM MARCIA MENDES 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 PIEDADE DO RIO
GRANDE, S/Nº. 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. Barbacena, 27 de maio de
2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do SAS.

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 RITA DE CÁSSIA BARRA 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 ULISSES MAGRI, 153O não comparecimento no prazo
estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da
Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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 ADÃO JOSÉ LEANDRO, 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 TAPAJÓS, 550 O não comparecimento no prazo estipulado
ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do
SAS.

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 ANDRÉ DUARTE FAGUNDES, 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 TIRADENTES, 11. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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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 GARCIA 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 LAVRAS, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.

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 JÉSSICA C. O. A. 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 08, 80. O não comparecimento no prazo estipulado ensejará
a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de Execução
Fiscal. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do SAS.

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 CLAUDIA ALVES DA PAIXÃO, 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. DR. ZEZINHO BONIFÁCIO, 240. O não
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para
fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.
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 MARIA 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 LIMA DUARTE, 184.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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 SÉRGIO CHAVES, 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, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.

Diário do Executivo – 27 maio de 2013

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 PEDRO 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 TV. UBIRAJARA F. DE JESUS, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.

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 ESPÓLIO HELENA T. 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 JOSÉ ZILLE, 43. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 JOSÉ BRANDÃO 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 HUMBERTO CANDIAN, 64. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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 ALICE MARIA FERREIRA, que se encontra em
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro
Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de regularização
do débito referente ao imóvel sito à AV. AMAZONAS, 233-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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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 ALESSANDRA MONICA 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 TORRES, 93-A. O não comparecimento
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de
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propositura da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.
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 JULIANA ARAÚJO 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 LAGOA DOURADA, 115. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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 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 DORES DE CAMPOS, 82. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 FRANCISCO 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 AV. DR. ZEZINHO BONIFÁCIO, 34 - 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz
Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do SAS.

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 SILAS NUNES DE PAULA, que se encontra em
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro
Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de regularização
do débito referente ao imóvel sito à RUA PASSA TEMPO, S/Nº 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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 DA CONCEIÇÃO P. 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 LAVRAS, 119. O não comparecimento
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no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de
propositura da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.
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 ROBERTO DAMASCENO, que se
encontra em lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito
Valadares, 181, Bairro Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para
fins de regularização do débito referente ao imóvel sito à RUA MERCÊS, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.

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 ILDA 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 ASTOLFO DUTRA, 286. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 JOSÉ 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 ASTOLFO DUTRA, 287 - 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 MONICA 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 ASTOLFO DUTRA, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.

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 VIRGINA LANE 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
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do débito referente ao imóvel sito à TV. TORRES, 151 - LADO. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 JOSÉ ADÃO FURTADO, 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 08, 12 - 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do
SAS.
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 DAILDA COELHO 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 08, 151 - LADO. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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 ALINE A. 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 LAVRAS, 55. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do
SAS.

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 RAIMUNDO G. 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 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS, 675 PP. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.

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 J. RAIMUNO que se encontra em lugar
incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro Padre
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Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de regularização do
débito referente ao imóvel sito à RUA JOAQUIM PAES R. NAVARRO, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 EMERSON DIMAS PAIXÃO, que se encontra em
lugar incerto e não sabido, para comparecer ao SAS, sito na Av. Gov. Benedito Valadares, 181, Bairro
Padre Cunha, no horário de 12h00 às 17h00, no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de regularização
do débito referente ao imóvel sito à BR- 040, KM 699, S/Nº. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 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 SENADOR LUCIO BITENCOURT, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.
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 JOÃO PEDRO 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 CEL. CIPRIANO R. MIRANDA, 421-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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.
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 IMACULADA C. 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 VERISSIMO ANTUNES, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 C. B. CASTRO, que se encontra em
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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 QUINQUM COSTA, 11. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 JOSÉ GERALDO CUSTÓDIO, 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 GOMES, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 PRUDENTE 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 FRANCISCO VALE GOMES, 89. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.
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 TRINDADE DO CARMO 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 GOMES, 93. O não comparecimento no
prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura
da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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 JORGE SÁ FORTES, 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 MARIA APARECIDA RESENDE, 385. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.
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
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dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA MARIA DA CONCEIÇÃO C. 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 UBIRAJARA F. DE JESUS, 264. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.
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 S. 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 UBIRAJARA F. DE JESUS, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.

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 MAIA 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 UBIRAJARA F. DE JESUS, 243. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 SOCORRO G. 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 UBIRAJARA F. DE JESUS, 193. O não
comparecimento no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para
fins de propositura da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.
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 JOÃO G. 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 PARANAPANEMA, 211. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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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 WALDEMAR A. 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 PARANAPANEMA, 173. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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 DIONE F. 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 RIO GRANDE, 705. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do
SAS.

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 DELFINA DE A. 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. SÃO FRANCISCO, 419. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 JOSÉ MARTELETO 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 RUA PARAGUAI, 380. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.
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 H. A. E. S. 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 SAPUCAI, 286. O não comparecimento no prazo estipulado
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ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura da Ação de
Execução Fiscal. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do
SAS.
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 FIRMINO PEDRO 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 CONSELHEIRO LAFAIETE, 1. O não comparecimento no
prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte na Dívida Ativa do SAS, para fins de propositura
da Ação de Execução Fiscal. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 NADIR 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 CRISTIANO OTONI, 29. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 JOSÉ ROSA 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 ITUTINGA, 177. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do
SAS

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 CÉSAR AUGUSTO FLORIANO BARA 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 CIPOTANEA, 194. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes
Campos – Diretor Geral do SAS.

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 LAERRTE PEDRO SALES 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
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do débito referente ao imóvel sito à RUA LIMA DUARTE, 175. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 VANDERLEI AGATA 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 CARANDAÍ, 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do
SAS.
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 RICARDO LUIZ B. 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 TV. PASSA TEMPO, 49- 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS
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 VICOL DO BRASIL E. I. LTDA. 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, 84 - PROX. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

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 ROSIMAR CEZAR DAS CHAGAS, 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 03, 186. 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. Barbacena, 27 de maio de 2013. Luiz Álvaro Abrantes Campos – Diretor
Geral do SAS.

