Município de Leiria
Câmara Municipal

Anexo XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
[a que se refere o n.º 5 do artigo 67.º]
João Manuel Pereira Martins, titular do cartão de cidadão n.º 11027597, com morada profissional no Largo da
República, Leiria, na qualidade de trabalhador do Município de Leiria, participando como membro do júri no
procedimento de formação do contrato CPN n.º 35/2019/DICP relativo à Aquisição de material para a sala de
recobro do Canil Municipal, declara não estar abrangido, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses
relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento em causa.
Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele
de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato
conhecimento ao órgão competente da entidade adjudicante, para efeitos de impedimento ou escusa de
participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 50.º do Código do Procedimento
Administrativo.

JOÃO MANUEL
PEREIRA
MARTINS

Assinado de forma digital por JOÃO
MANUEL PEREIRA MARTINS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Assinatura Qualificada do Cidadão,
ou=Cidadão Português, sn=PEREIRA
MARTINS, givenName=JOÃO MANUEL,
serialNumber=BI110275977, cn=JOÃO
MANUEL PEREIRA MARTINS
Dados: 2019.05.06 14:01:39 +01'00'

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt •

Município de Leiria
Câmara Municipal

Anexo XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
[a que se refere o n.º 5 do artigo 67.º]
Telma Sofia Fontes Mendes, titular do cartão de cidadão n.º 107462753, com morada profissional no Centro de
Interpretação Ambiental de Leiria, junto ao Jardim de Santo Agostinho, na qualidade de trabalhadora do
Município de Leiria, participando como membro do júri no procedimento de formação do contrato CPN n.º
35/2019/DICP relativo à Aquisição de material para a sala de recobro do Canil Municipal, declara não estar
abrangida, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses relacionados com o objeto ou com os
participantes no procedimento em causa.
Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele
de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato
conhecimento ao órgão competente da entidade adjudicante, para efeitos de impedimento ou escusa de
participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 50.º do Código do Procedimento
Administrativo.

TELMA SOFIA
FONTES
MENDES

Assinado de forma digital por
TELMA SOFIA FONTES MENDES
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Assinatura Qualificada do
Cidadão, ou=Cidadão Português,
sn=FONTES MENDES,
givenName=TELMA SOFIA,
serialNumber=BI107462753,
cn=TELMA SOFIA FONTES MENDES
Dados: 2019.05.06 17:42:47 +01'00'

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt •

Município de Leiria
Câmara Municipal

Anexo XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
[a que se refere o n.º 5 do artigo 67.º]
Isabel Patrícia Almeida Paixão, titular do cartão de cidadão n.º 11144705, com morada profissional no Largo da
República, Leiria, na qualidade de trabalhadora do Município de Leiria, participando como membro do júri no
procedimento de formação do contrato CPN n.º 35/2019/DICP relativo à Aquisição de material para a sala de
recobro do Canil Municipal, declara não estar abrangida, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses
relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento em causa.
Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele
de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato
conhecimento ao órgão competente da entidade adjudicante, para efeitos de impedimento ou escusa de
participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 50.º do Código do Procedimento
Administrativo.

ISABEL
PATRÍCIA
ALMEIDA
PAIXÃO

Assinado de forma digital por
ISABEL PATRÍCIA ALMEIDA PAIXÃO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português,
ou=Assinatura Qualificada do
Cidadão, sn=ALMEIDA PAIXÃO,
givenName=ISABEL PATRÍCIA,
serialNumber=BI111447054,
cn=ISABEL PATRÍCIA ALMEIDA
PAIXÃO
Dados: 2019.05.06 12:33:31 +01'00'

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt •

Município de Leiria
Câmara Municipal

Anexo XIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
[a que se refere o n.º 5 do artigo 67.º]
Cláudia Pereira Afonso de Matos, titular do cartão de cidadão n.º 10551428, com morada profissional no Largo
da República, Leiria, na qualidade de trabalhadora do Município de Leiria, participando como membro do júri no
procedimento de formação do contrato CPN n.º 35/2019/DICP relativo à Aquisição de material para a sala de
recobro do Canil Municipal, declara não estar abrangida, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses
relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento em causa.
Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele
de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato
conhecimento ao órgão competente da entidade adjudicante, para efeitos de impedimento ou escusa de
participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 50.º do Código do Procedimento
Administrativo.

CLÁUDIA
PEREIRA
AFONSO DE
MATOS

Assinado de forma digital por CLÁUDIA
PEREIRA AFONSO DE MATOS
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português, ou=Assinatura
Qualificada do Cidadão, sn=PEREIRA
AFONSO DE MATOS,
givenName=CLÁUDIA,
serialNumber=BI105514284,
cn=CLÁUDIA PEREIRA AFONSO DE
MATOS
Dados: 2019.05.06 14:03:10 +01'00'

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt •

Município de Leiria
Câmara Municipal

Anexo XIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
[a que se refere o n.º 5 do artigo 67.º]
Cláudia Marisa de Sousa Cardeira, titular do cartão de cidadão n.º 10898699, com morada profissional no Largo
da República, Leiria, na qualidade de trabalhadora do Município de Leiria, participando como membro do júri no
procedimento de formação do contrato CPN n.º 35/2019/DICP relativo à Aquisição de material para a sala de
recobro do Canil Municipal, declara não estar abrangida, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses
relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento em causa.
Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele
de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato
conhecimento ao órgão competente da entidade adjudicante, para efeitos de impedimento ou escusa de
participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 50.º do Código do Procedimento
Administrativo.

CLÁUDIA MARISA
DE SOUSA
CARDEIRA

Assinado de forma digital por CLÁUDIA
MARISA DE SOUSA CARDEIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão
Português, ou=Autenticação do Cidadão,
sn=DE SOUSA CARDEIRA,
givenName=CLÁUDIA MARISA,
serialNumber=BI108986993, cn=CLÁUDIA
MARISA DE SOUSA CARDEIRA
Dados: 2019.05.06 12:32:25 +01'00'

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt •

Município de Leiria
Câmara Municipal

Anexo XIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
[a que se refere o n.º 5 do artigo 67.º]
Mónica Alexandre Ribeiro, titular do cartão de cidadão n.º 11508132, com morada profissional no Largo da
República, Leiria, na qualidade de trabalhadora do Município de Leiria, participando como membro do júri no
procedimento de formação do contrato CPN n.º 35/2019/DICP relativo à Aquisição de material para a sala de
recobro do Canil Municipal, declara não estar abrangida, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses
relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento em causa.
Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele
de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato
conhecimento ao órgão competente da entidade adjudicante, para efeitos de impedimento ou escusa de
participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 50.º do Código do Procedimento
Administrativo.

MÓNICA
ALEXANDRE
RIBEIRO

Assinado de forma digital por MÓNICA
ALEXANDRE RIBEIRO
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português, ou=Assinatura
Qualificada do Cidadão, sn=ALEXANDRE
RIBEIRO, givenName=MÓNICA,
serialNumber=BI115081321, cn=MÓNICA
ALEXANDRE RIBEIRO
Dados: 2019.05.06 13:18:48 +01'00'

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt •

Município de Leiria
Câmara Municipal

Anexo XIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
[a que se refere o n.º 5 do artigo 67.º]
Susana Margarida Carvalho Santos Vieira, titular do cartão de cidadão n.º 09592995, com morada profissional
no Largo da República, Leiria, na qualidade de trabalhadora do Município de Leiria, participando como membro
do júri no procedimento de formação do contrato CPN n.º 35/2019/DICP relativo à Aquisição de material para a
sala de recobro do Canil Municipal, declara não estar abrangida, na presente data, por quaisquer conflitos de
interesses relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento em causa.
Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele
de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato
conhecimento ao órgão competente da entidade adjudicante, para efeitos de impedimento ou escusa de
participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 50.º do Código do Procedimento
Administrativo.

SUSANA
MARGARIDA
CARVALHO
SANTOS VIEIRA

Assinado de forma digital por SUSANA
MARGARIDA CARVALHO SANTOS VIEIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Assinatura Qualificada do Cidadão,
ou=Cidadão Português, sn=CARVALHO
SANTOS VIEIRA, givenName=SUSANA
MARGARIDA, serialNumber=BI095929959,
cn=SUSANA MARGARIDA CARVALHO
SANTOS VIEIRA
Dados: 2019.05.06 14:23:10 +01'00'

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt •

