
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DECLARAÇÃO DE lNEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES OU IMPEDIMENTOS

(Nos termos do n." 1 do artigo 10° da Lei n° 64/93, de 26 de Agosto,

com as alterações das Leis 11° 28/95, de 18 de Agosto e 11.° 12/98, de 24 de Fevereiro)

0' dado, ,·eool!údo, "O pm,e"ado, ,uton"t;e"nente e d"';nonHe , gestão do, p'Ooo"o, relativos ao
regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos.

1- Identificação:

)

. Bilhete de Identidade jo 5 OU'_~.f Emissão _
Residência Ik fn n,,"&> co r) d""" 7, '010n ç"<'ow \"l ,;.If :t

. : ' :::
Localidade ,q;x:ro, ,,<,/,;> Código Postal 02 4 ,;Ó - .#" l' ai e iJ( i",
Cargo .fIoQdo!

Em regime de tempo inteiro?_ .....S~\çx:n ,meio tempo'?~ _
ou outro? Início de [unções -.Jt2 rie t) I.A t; t ( ).):::0

2 - Ad,t,ito a P"';dent"" de Cámaro e Ve>eadore" qualquei- que '<ia ° regime de e",,,,,o das
suas fun,ões (pe>man'nc;a, tempo ;nt.;.-o ou meio tempo - "t;g" I.", n." 2, aiínea Q e 6. da Lei n."
28/95, e o>t;go 3.", n." I da Leí n." 29/87, na >ed",ão dada pela Lei n." 52-AI2005) e a memb ros da.
Juntas de Freguesia a tempo inteiro (artigo 12.o da Lei 11. o 11/96).

2.1 - Relativo ao exercícío da função:

..... - .. _. "--"- - ... "-'--.-. -- .

a) Além do cargo autárqUi~CO exerce qualquer outra actividade de exercíciocontinuado? Sim _ Não
~-----

b) Se respondeu sim, qual a natureza (profissional, empresarial, assoclalIva ou
fllndacional, etc; remunerada ou gratuita) da outra ou das outras actividades de .
exercício continuado que desempenha e respectiva identificação:

--------------'"'--==~.--_._----------

" "i c) Se respondeu sim; tratando-se de lunções ou actividade em institutos públicos, I'~,.-~o_'_=.~=-=~'~..=.~" __=~._~,_=~,,~= •.~=~~=_~=_.~~..==~".=~".~~=.~_,..~_.•-= ..•.•~..~._~=_.=,~..-.~_=_..._-~.-..=_ .. __ .•~_._.~.__-__= _'~-.•'.



- .-c- "---.•. - .-" ---.- .. _.. ·~·-~---"~-~c._.~c=~.~~="-_.~~~_-_-=._ " _._"__ ---=~=="-'~.'.=.c~_. _'. ._.=
fundações públicas, estabelecimentos públicos ou empresas públicas (nestas se

incluindo as sociedades anónimas de capital exclusiva ou maioritariamente

púb lico) mormente municipais, indicação sobre se tal [nnção ou acti vidade é

exercida por inerência do cargo autárquico ou, de qualquer modo, em
representação da aurarquía.

--------:;::::::;::===---======?L--- ""- _

)

2.2 - Relativas a participações Sociais:

--"-~"-""--~-=--=".-~--"~=••.--=~~==~~---==-=--===..---" - --------=:~=~~-==-=,'
a) Indicação das participações sociais que eventualmente detenha no capital dei

qualquer sociedade, devidamente identificadas através da denominação e sede I
social respectivas e da percentagem desse capital a que as mesmas participações.correspondem:

de~J!> _

~ (6s}natura)


