
DECLARAÇÃO ÚNICA DE RENDIMENTOS, PATRIMÓNIO,
INTERESSES, INCOMPATIBILIDADES EIMPEDIMENTOS

4 (nos termos do n. 0J do artigo 13.° da Lei n.6 52/2019, de 31 dejulho,
alterado pelos Leis n°s 69/2020, de 9 de novembro e 58/2021, de 18 de agosto)

REPÚBI.ICAPORTUOUaA

TRIBUNAL. CONSTITUCiONAL

1. Facto determinante da declaração

Corgo)Fun5âooexercer ~ ~n-i~ cÁk 4_~a\ )LctiUc c i

Data de inicio de furØes / re~Ldução / reeleição (2 71 o / a~ _~-i
E Data de cessação de funções

E Data de c*Itera~õo

E Declara9ão após três anos da cessação de funções, nos termos do n.° 4 do artigo 14.0

Deve ser ossinalado nesta rubrico qual o facto ou factos que detern,inci(m) a opresenloção de declaração (inlcio/cessoção/alleraçôc),
devendo ser assinolodos os compos da cessa5âa e inicio de funções quando ocorram em simultâneo

Exercício defunções em regime de exclusividade Sim

Não E



2. Dados Pessoais

ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS

Nome Completo ~Á/ (~v Á ,O~ ~ R~ 411JÉp

Morada (rua~ número e andor)

Localidade

Código Postal ________

Freguesia

Concelbo

Número de identificaçâo civil 4
Número de identificaç~o fiscal J~

Sexo

Natural de

Nascido em - - -

Estado civil (se casado indicar regime de bens) ..j

Nome completo do cônjuge ou unido(a) de facto (se aplicável)

ELEMENTOS FACULTATIVOS

Endereço eletrônico ______

TeI~d~e/TeIemóveI

KAÍ fÃ

1

1’

RRs~~L ç~tc..a r g~Be(ft4 c≤P-~Àfl2t

~RY~lB04 ~c4 — g(~JzuZÁ- C~ÁÁJJ~
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3. Registo dc Interesses

Dados relativos a aflvidades profissionais, cargos públicos, priv~dàs e sociais,
e outras funções e atividades exercidos nos últimos três anos e/ou
ou exercidos até três anos após a cessação de funções

Deve ser registado nesta rubrico:
Toda e qualquer alividc,dc pública ou privada que o/a declarante exerço, ou tenho exercido nos ,~ltimos três anos e/ou que venha
a exercer em acumulação com a mandato ou que tenha exercido até três anos após a cessação de funções, incluindo atividades
profissionais subordinadas, comerciais ou empresariais, exercício de profissão liberal e de funções eletivas ou de nomeação.
Desempenho de cargos sociais que o/a declarante exerça, ou tenha exercido nos últimos três anos e/au que venha a exercer em
acumulação como mandato au que tenha exercido até três anos após a cessação de funções, designadcimente a discriminação dos
cargos de administrador, gerente, gestor, diretor, membro de comissão administrativa, conselho fiscal e comissão de fiscalização.
membro de mesade assembleia-geral oude órgôosou cargosanólogas, de quaisquersociedades comerciois,ciVis sobfornici comercial,
cooperativas au públicas e também de associações, fundações, instituições particulares de solidariedade social, misericórdias e
semelhantes, tonto nacionais como estrangeiros,
Filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções em quaisquer entidades de natureza associativa, que o/a declarante
exerça, ou tenho exercido nos últimos três anos e/ou que venho o exercer em ocumuleção com o mandato ou que tenha exercido até
três anos após o cessação de funções, desde que essa menção não seja suscetível de revelar dados constitucionalmente protegidas
como sejorn os relativos õ saúde, arientoção sexual, filiação sindicalou convicções religiosos ou políticos, casos em que tal men%õO
meramente facultativo.

a exercer em acumulação

Cargo/funçao/otividade Entidade Natureza e área Local da sede Remunerado Data de Data de
de atuaçâo (S/N) início termo
da entidade

)ijLaB9~o CD,CW’~ ≤t-~-t-2o ~ ~(agt p~4
F (≤c4t WSPb~ TI u~’ ~ AJ’~ 2q/&s/z~, ,tc/z,z/n
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Apoio ou benefícios

Apoio ou benefício Entidade Natureza e área de Natureza do apoio Data
atuaç6o da entidade ou benefício

~—.,

-~

zz

Devem ser registados nesta rubrica todos e quaisquer apoios financeiros ou materiais recebidos para o exercício das atividades,
inclusivamente de enlidcideseslrangeiras, designadamentesenhasde presençaeojudasde custo (e que nüocarrespondarn a remunera~a,
visto que, a existir, esta deve ser identificada no rubrica anterior)



Serviços prestados

Serviço prestado Entidade Natureza e área de Local da sede Data
atuação da entidade

~

z~
/7

/
/

Consideram-se abrangidas nesta rubrica as entidades, e respetiva área de atividade, a quem o/a declarante preste pessoalmente serviços
remunerados de qualquer natureza com carácter de permanência ou mesmo pontualmente desde que suscetíveis de gerarem confDtos de
interesses.



Sociedades

Sociedade Natureza Natureza e área de Local da sede Parflcipaçõo social
atuação da entidade (valor e percentagem)

. —~-~-~--

Desta rubrica deve constara identificação das sociedades em cujo capital o/a declarante por 5’ ~ClO côniuge ou unido defacto, disponho
de capital e também a quantificação dessa participaçào, devendo o mesma ser assinalada também, por remissão poro este campo, no
campo relaiivo à declaração de patrimônio,

Outras shuações



4. Dados sobre Rendimentos e Património

Rendimento bruto, para efeitos da Iiquidaçâo do IRS

(indicando o montante ou que riõo há nada a declarõr)

Rendimento do trabalho dependente —

Rendimento do trabalho independente

~ Rendimentos comerciais e industriais ~

Rendimentos agrícolas

Rendimentos de capitais

~ Rendimentas prediais

Mais-valias

Pensões

Outros rendimentos

/



Ativo Patrimonial

— Património Imobiliário

Bens a declarar em Portugal

)zc~Á~M 1W (44R(TÁ~~ ~~o~P~4Á ~
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Bens ci declarar no Estrangeiro
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II — Quotas, açócs, participações ou outras ~artes sociais do capital

de sociedades civis ou comerciais

(Deve ser feito remissao para os elementos declarados no campo relativo ao registo de interesses quando for o caso)



III — Dir&tos sobre barcos, aeronaves ou veículos automóveis

Bens a declararem Portugal

2aôPRu~ t&(~ VÉ’A7c-’~RÁ t(E.É(cR3 e4s~x~P(fc~

Cn?e /t,(r6’(rc-LÀ ~4 )IflCÁ &(LÁ

1
Bens a declarar no Estrangeiro
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IV — Carteiras de títulos, contas bancáriasa prazo e aplicações financeiras equivalentes

Bens a declarar em Portugal

C° k’Z4 £AA-J4Í4(4 Pf?4?-n ‘-S~ÁéJ~rxAJ» R

-~

Bens a declarar no Estrangeiro -



V — Contas bancárias à ordem e direitos de crédito, de valor superior a 50 salários mínimos

Bens a declararem Portugal

/
/

/
/

/
/

Bens a declarar no Estrangeiro
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/
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/

/



VI — Outros elementos do ativo patrimon~zI

Bens a declarar em Portugal

~.

7
/7

/
/

/
/

/

Bens o declarar no Estrangeiro
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~/

/
/

7/



Passivo

/3 de flc~. 0L-_J~_~ de _____

/

(Assinatura)

Identificação do credor Montante do débito Dota de vencin,ento

3$Á17AsI~wa
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Loja CT1 de depósito - Bizreecs de dópõd

Destinatário (Nome o Morada ) - Oestineteim de reai-ot

1t~3o~iAL $tt~~-frNd~ ~uRL
~~‘Q≤~C~

-! e Moo Própriaa ~ Hr ~ Moas Propre
~ Provado Entrega

— Livroteon attealóe

SI ou outro documente oficial
Curse dsdonclté ou acue docunseor otficlol

Nome legivel Nem lia/Ele

Data - Date

CII- CORREIOS DE E, SA
50 Cl E DADE AD E RTA

AVISO DE RECEÇÃO c de eni
AVIS DE RECEPTION - de livra

ARa

Valor 000torodo —v ltnporlánoia - Monignl
1 Reglotedo - Rocommandó Vele OÓCtaiéO - -— —-

~ j ~ncamortnta - Doeis Conta Reembolso r—l
Rembounsevotent

Valo de Correio
Mondei de Pt

Lato AVISO foi assinado Ffl Pelo 000ttrtatário
Dei AVIS e 4$16 sfgnó P,r te Desti,tatolre

ldontitcaçóa de quem reoobeu o objeto - ldentiüceliola de

Marca do dia da Lo
que devolve o

Timbre riu
renvoye

Reservado à colagem do Etiqueta Código do Barras- Numóm

L~ RF~7978fl

L_ Enlxegue - Rcmia

Devolver a - Renvoyer à Priaritaire - Par avton
Nome - Morada. Palt e Código Postal

;~~çt~ -

-J
No doo lesante cI-dessous aIde neo lesar/te cI-desaatjs.Neo eocrover cede espaço a



RF498277978PT

ANTES DE PREENCHER LEIA COM ATENÇÃO VEJA AS INSTRUÇÕES NO VERSO

A FORMA MAIS SEGURA DE ENVIAR DOCUMENTOS E OBJETOS VALIOSOS POROIJE ITM:
- TWTAMENTO ESPECIAL - CÓDIGO DE BARRAS COM NÚMERO DE IDENTIRCAÇÃO ÚNICO
• CONTROLO INDIVIDUAL COBERTURA POR UM SEGURO

DESTINATÁRIO

.... —- —---------

CÓDIGO POSTAL

~Ljj[j~J ).-LsBoR
REMETENTE
NOME

£
MORADA

~o~o
C DIGO POSTAL

~LË~d~W ~
42(NACIONAL Q INTERNACIONAL fl SIMITLLS Q≤.MÀo Q PESSOAL

ci CITAÇÃO VI! POSTAL Q NOt1FICAÇÃO VE! POSTAL fl ILOTI!ECAÇÁO VIA POSTAL SIEAPLES Q CITAÇÃO VIA POSTAL 2 1 CNTATIW\

~J CORREIO OFICIAL A 50.Lb ~J SACO MULTIPOSTAL LIVRO lEi - - -

SERVIÇOS ESPECIAIS
V RDOCOMTRAREEMBOLSO —

~DERECE~O (AR) Q DOMICILIO BACO CON~ REEMBOLSO (COB) € ~E EEE.EE
VALOR DO SEGURO EX1~ PES/

QSE~D~RA €HHHDH:HH /
0T5

AVISO ELETRÓNICO

EEEED’EHEE
/L///// ~ O ~O3~ ØAÇAQ /// // // M

~$S RECLtM$Ç6’$I~RØS4~ ~&Ít~SEN7fiDA$ NO9RAZO I~I’1 ANO’1
tAMQ*~OJV~Ç~O,NALt6flSPAR.~9apI’Ç9 INTÉRNA ‘iONAL ~
~)NTEW1E1~Ú ~id~’4ÇØrí~ t 4Ø~L~PA0E~P19R SE CK5ÓN&*’O SEU CORREIS

I / / / /Ç/~

Waú

NOME

1W34~L 1
MORA A

E~o~rio t~t~r~iJ~) cQ~
•111~

200328-4600002213- mv. 2012


