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Rua Benemérito Cónego Cristiano Jesus
Borges 16, Ribeira Grande
9600-S22Ribeira Grande

Rua de O Sécujo, 111, 1249—117 Lisboa — Tel.213 233 600/700 Fax; 21 323 36 10727
fone Page: http://www:ribunalconstjtucjonal.pt



a a a DECLARAÇÃO ÚNICA DE RENDIMENTOS, PATRIMÓNIO,
INTERESSES, INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS

~ (nos termos do n. °] do artigo 13.0 da Lei n.° 52/2019, de 31 de julho.
alterado pelas Leis n’os 69’2020, de 9 de novembro e 58/2021, deiS de agasto)

erpueLice rael’ucur.s.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Facto determinante da declaração

Cargo/Função a exercer ____________________________________________________

Doto de início de funções! ~eee~Øo/ ree4e~ 44, qo, Zo2 1

~, Dolo de cessaçao de funçoes

,j Doto de alteração —__________________ —______________________________________________

Declaração após três anos do cessação de funções. nos termos do n.° 4 da artigo 14.0 _________________

Deve ser assinalado nesta rubrica qual o facto ou fados que deterrnna(m) o opreseneaçào de declaração (inicia cessação alteração),

devendo ser assinaladas os campos do cessação e inicia de funções quando ocorram em simullõneo

Exercício de funções em regime de exclusividade Sim [~,J
Não j

09 ~i
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2. Dados Pessoais

ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS

NomeCompleto ‘~~0~€ Ái~-6~j;o ?Erté~jzA &1~\ÍtCA

Morado (rua, numero e andor)

Localidade _______________________________________________

Codigo Postal _g660 Ç2 2.

Fre9uesic R~13E~,24 &tuài.a~f ~—7M-I2~e-

Concelho i?1~Z’jL4 CÇ≥fst~J~E ——

Numero de identificaçao civil

~ Je identificaçôo fiscal

Sexo _______________________________

Natural de P~’I3E>24 f5y2t~,V)E —_________

Nascidoem O6.OQ~ V~41

Estado civil (se casado indicar regime de bens) C4s,~>o t~ 6ntwmw9t .oqti:a!ooí

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

/1A2’4 Joè~f I7Eto to~éi ~4C~

ELEMENTOS FACULTATIVOS

Endereço eletrônico ~& ‘fl 4-1 3~
Telefone/Teleniável c91 4-çç O A

2 4 CrC)



3. Registo de Interesses

Dados relativos a atividades profissionais, cargos públicos, privados e sociais,
e outras funções e atividades exercidos nos últimos três unos e/ou a exercer em acumulação
ou exerddos até três anos após a cessação de funções

Cargo/função/atividade Entidade Natureza e área 1 Local da sede Remunerada Data de Data de
de atuação (S N) início termo
da entidade

&rS1vr~ COk&LL4Ík_ ~Obt’E~k t&ttC~ob O.C~.;~q 14~zcij
PGv2k)(,~.~

~

~ ~osd ~C~ED~’~ P071 ~.O92oi2
~&kftX)4 (~uohç

~ toN!f. C~,t E
~ ~[5 ~

Coflp,z4e ~CIVh
t)e T~av! If’tc)3.’’
L~n-4’,~f

P~&~:rer~n~ ~ ALr~Eb~A Ási. Cvdvant. @B~’~4
l~ç, fr~CSicn l;~~ tj~’,ç, ~

btí~aç~o

i1~~~-lt2i1 tAJS~A≠C, MsLev~otL
2~vi&tt’~ ~vv

(y72 £sNi)E
~

t ~ MJht~

~Eo&~ CA≤À - ~ 5~ ~ç ~
P?E½FJnfl-)o

?çSft~i~i’&~ ~ MrWu~
~ Ç4cv~44 ÀPc~o~Ac CgL../1g,Riftj
~ tTh2.ELA

~~

Deve ser registado nesta rubrica:

Toda e qualquer atividade pública ou privada que aia declarante exerça, au tenha exercida ias últimas três anos e ou que venho
a exercer em acumulação com o mandato ou que tenha exercida até três anos após a cessaçóa de funções incluindo atividades

prafissianais subordinadas. camerciais au empresariais, exercicia de prol issàa liberal e de (unções eletivas au dc nameaçao,

Desempenho de cargas sociais que a/a declarante exerça, au lenha exercida nas últimas três anos e au que venha a exeicer em
acumulaçóa cama mandato au que tenha exercida até três anos após a cessaçãa de funções, designadamente a d.scrimusaçõa das
cargas de ad,ni,iistradar. gerente, gestor! diretor, membro de comissão administrativa, conselho fiscal e camissóa (le fiscalizciçãa.
membro de mesa de assembleia-gerrjlou deórgõas au cargasanôlagas. de quaisquer saciedades comerciais, civis sah fnrma camercial.
cooperativas au publicas e tombem de associações! fundaçàes. insrituições particulares de solidariedade social, misericórdias e

semelhantes, tanto nacianais cama estrangeiras.
Filiação, participação au desempenha de quaisquer funções em quaisquer entidades de natureza associativa, que o/a declarante
exerça, aLi tenha exercido nas últimas três anos e/ou que venha a exercer em acumulação com a mandato ou que tenho exercida até
três unas após a cessaçàa dc funções, desde que essa menção não seja suscetivel de revelar dados canstitucianalmente prategidas

coma seiuin os relativas ô saúde, orientação sexual, íiliaçãa sinrlir.al ou canvicçãrm religiosas au palitras. casos em que tal menção é

meramente facultativa
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Apoio ou benefícios

Apoío ou beneficio Entidade Notureza e área de Natureza do apoio Dota
atuação do entidade ou beneficio

~

~yZ

Devem ser regisiados nesta rubrico todos e quaisquer apoios financeiras au materiais recebidos pura o exerci ia das atividades,
inclueivamentie de entidades estrangeiras designudomenie senhas de presença e agudas dc custo (e que não correspondam a ,emuneiaçàa,
visto que a existir esia deve ser deniifc d i nu r brica anier ar



Serviços prestados

Serviço prestado Entidade Natureza e área de Local da sede 1 Data

atuação da entidade

z

~

Consideram.se abrangidas nesta rubrico 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 conflitos de

interesses.

514 (TC)



Sociedades

Sociedade Natureza Natureza e arca de Local da sede Participação social
otuaçào do entidade (valore percentagem)

7

D eito ribri (leve rri,iiinrni dentificação das sociedades em cujo capital o.’o declarante por Si pelo ci~injuge ou sin do dc facto, disponha

de capital e também a quatitilicnçào dessa participação, devendo a mesmu ser assinalado tanibén, por remi são para este campo no
campo relativa ã declaração de patrimõnto.

Outras s~tuaçôes

Nõasendn. nos termas do a.0 3 rlurirtigo 13.0,0 ei taxcitivo no en~imeraç~o dcc siruaçõeso regista,, deste campo devem constar quaisquer
outras que não se integrem nas anteriores e que sejam susceriveis de gerar incompatibilidades au impedimentos previstos na lei.

S’14 (TC)



4 Dados sobre Rendimentos e Património

Rendimento bruto, para efeitos da liquidação do IRS
ndicondo o montonte ou que não hõ nodo a decloror)

Rendimento do trabalho dependente

Rendimento do trabalho ndependente —

Rendimentos comerciais e industriais

—~

Rendimentos agrico~as

Rendimentos de capitais

Rendimentos prediais

Mais-valios

Pen sã es

Oulros rendimentos

7’14 (10



Ativo Patrimonial

— Património Imobiliário

Bens a declarar em Portugal

~t2ÉtY{2 OR?>AW í3~12fl J7I’/DÇ~ ?ujprnr~ ~ vt~’IE ~ Ó-~ ,IA (?QM

- (Z’i&~’tzn b?24,uoC

fr ÏE P~vf Z ~ Tí, Mft

-~- -
—---

---

-~---—~c

~-~-~-

~

Bens a declarar no Estrangeiro

—
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II — Quotas, asões, participcições ou outras partes sociais do capital

de sociedades civis ou comerciais

(Deve ser {&to rem~ssõo poro os elementos declorodos “o campo relativo ao registo de interesses, cuondo for o caso

914(10



III — Direitos sobre barcos, aeronaves ou veículos automóveis

Bens o declarar em Portugal

‘t72-OCL~J

~ 3~t~ 11b~ t~e»~-o QE

~

~

Bens a declarar no Estrangeiro

—.

—

-~___

~ -

—--

—~

~
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IV — Carteiras de títulos~ contas bancários a prazo e aplicações financeiras equivalentes

Bens a declarar em Portugal

~L~C~c~5Cf ~

~

Bens a declarar rio Estrangeiro

--________________

-~

--~
—— -—

~
~-

~

~
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V — Contas bancáras a ordem e direitos de crédito, de va’or superiora 50 salários mínimos

I2i14 1K)



VI — Outros elementos do ativo patrimonial

Bens a declarar em Portugal

IS 14(TCI



Passivo

dentificação do credor Montante do débito Doto de vencimento

~t1~~ ~ oL ?o~r

-*-

~

~

~

~—zz

CW~wsj9E - 21 de L4~ de

~$Sinot uro)
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