CARGOS SOCIAIS DOS TITULARES
REPOBLiCA PORTUGUESA

CARGOS POLITICOS E

Modelo Unico
CARGO (artlgo 4° da Lei n." 4/83, de 2 de abril, na reda^ao da Lei n." 25/95, de 18 de agosto e da Lei n,0 38/10, de 2 de setembro)

i/^n-c?<^0or\ (L^/S^-A^AA ^Aj>^\'^'7^L J^i^A Oo Q^c7^T^O
FACTO DETERMINANTE DA DECLARAQAO (artigos 1° e 2.°, n.05 1 e 3, da Let n.° 4/83, na redaqSo da Lei n.0 25/95,
de 18 de agosto e da Le! n° 38/10, de 2 de setembro):

Infcio ~de funqoes em. j^^L/ /l ^ /
Cessa^ao de fungoes em
Atualizagao em.
(Indicar apenas a data do facto que determina a apresentagao da declaragao)

IDENTIFICAOAO DO DECLARANTE

Nome compteto t^^t o r5<-3 > c--' ^K- ^ 0 L^. fl-(A^ Zo^ ^

EndereQO (rua, numero e andar) ^^ ^ ^ 0 6>^^ <~S A o to \ 0- — <>

Localidade fiu-^^/>r\
Codigo pn^i 9u 9 D — MO^T

telefone ( 1 ^ 1^9//29

Freguesia ^\ 0~^ \ A i/\

Concelho . X* /^A A LC^TC^ u

Bilhete cfe tdentidade n.° 0^ "^"S^ 0 C? G _ ^rqu/ro de.
Numero fiscal de contnbuinte _/L'aL^> <L<>" ^> 0^^

Natural de J\/^^^ Fio A l-C?^c?^ o
^

Sexo
Nascido em

/ 0 Y~ /

Profissao principal.
Estado civil (se casado, indicar o nome compteto do c6njuge e o regime de bens)

/^ S/^ Oo
-^ (-2. C?-^ C-- /-A T \" ^i ^ ^ "^ S ^ ^ ^0

R (? CF"<^I L^ n G. ^ c^^ ^ ^ p <9^^ C j-v^ oo^

Modelo n.° 1649 (Exciusiva da INCM, S. A.)

1 li06l-021'il4r9009

SOBRE 0 RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES

Rendimentos brutos, segundo as respetivas categorias e seus montantes, constantes da declaragao apresentada para
efeito da liquidagao do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares reiativo ao ano de _ Cl~) / ^ (ou que da
mesma dectaraQao, quando dispensada, dev^ssem constar), exctufdos os rendimentos do conjuge ou de dependentes:

a) Rendimentos do traba!ho dependente ./>^.J>C-^<^IV1 6b) Rendimentos do trabafho independente
c) Rendimentos comerciais e tndustriais
d) Rendimentos agn'cotas
e) Fiendimentos de capitals
f) Rendimentos prediais
g} Mais-valias
h) Pensoes
/') Outros rendimentos

Capitulo It- ATIVO PATRiMONIAL

N-A-PATRHViONIO IMOBILIAR10
Consideram-se bens do patrimonio imobiliario os pr^dios, rusticos ou urbanos, af se englobando as plantaQoes,
ediffcios ou construgoes de qualquer natureza, netes incorporados ou assentes corn caracter de permanSncia, ainda

que estejam isentos da contribuigao autarquica.
Os referidos bens sao, para o efeito de dec!ara<;ao, identificados pela respetiva situagao, indicagao da sua natureza
rustica ou urbana, sumaria descrigao, bem como pela respetiva tnscngao mathdal.

DESCHIQAO (indicando primeiro os bens situados no Pafs e depois os situactos no estrangeiro):

'PA^OCO ^u CS/?t.Vo
^n^^a^o
n^T
R/^l/^o ^n^i /f f'o^i'^W^
"}
~
"
='
^ rv^u^t^ ^f 6/\s/^ nc= i^^^^o^ ? P^T^o^ ^N i^^^Tos,
^ ^oaac^osc^ /lf o^\?<2^s>^^ ^>.J^^^AL Q /^^•\oJ^C/T^H r^To
-0^ SO'T^. f0^-\ ? Ti^^\6^^ A U^ i^/wMo ^ Ar\^^'^o\

.^^O fjA ^^A //lo 6^n^CSAO LoTc-C ^CJ-^C^A

_^_oj£S><^ a<^<S^o; <^^?c^\"^ 0^ R/^w/io ^0/-\ S p\.A^o"eai
/f f>L?e^ Q(^~ -p ^3y<^^v^A^
^ ^ to ^Trv^^G=^s^ ^^s /^TAFo ^^s. ^- Z /^ L<^t'u^a^

(continua)

11-A-PATRIiVIONlO IMOBIUARIO (continuavao)
DESCRIQAO (indicando primeiro os bens situados no Pafs e depots os situados no estrangeiro):

<t7rz£-o<o i?^^ <fo^<7o^T<3 r»^ ^y C^}QC, ^^ 3 C>i\>^o^
iSr

t? r To ^,3 •"rri^ j^^.^ o^^ c<?Ayco^\ t^- t(

/^L^AU^J^

Rendimentos brutos, segundo as respetivas categorias e seus montantes, constantes da declara^ao apresentada para

efeito da liquidagao do imposto sobre o rendimento das pessoas singuiares relativo ao ano de <LQ 1^ (ou que da
mesma dectaragao, quando dispensada, devessem constar), exclufdos os rendimentos do conjuge ou de dependentes:

a) Rendimentos do trabalho dependente ^ T- ^^-vl ~l w\ t—

b) Rendimentos do trabalho independente
c) Rendimentos comerciais e inctustriais
d) Rendimentos agn'colas
e) Hendimentos de capital's
f) Ftendimentos prediais
g) Mais-valias
h) Pensoes
/') Outros rendimentos

Capftulo II" ATIVO PATRIMONIAL

lt-A~PATRIM6NIO IMOBIUARIO
Consideram-se bens do patrimonio imobitiario os predios, rusticos ou urbanos, ai se englobando as plantagoQS,
ectifi'cios ou construQoes de quatquer natureza, neles incorporados ou assentes corn caracter de permanencia, ainda
que estejam isentos da contribuiQSo autarquica.

Os referidos bens sao, para o efeito de declaraqao, identificados peia respetiva situagao, indicai^ao da sua natureza
rustics ou urbana, sumaria descriQao, bem como pela respetiva inscri<;ao matricia!.
DESCRIQAO (indicando primeiro os bens situados no Pais e depois os situados no estrangeiro):

\/ff.<^0<^ ^UfSA^O ^^C?oS^O T)<-" P^^i./^0 ^n/-1 ^ ^o^t'^W^
^ r^^scScs '^ <!IAS^ ^^= r^^iM^o^ ? PATHOS, ^o f^c'^To^,
•^ ^oa'n-c?o©^, li Oc\?c?^^^^ ^^J^^^AL ^ /^?AoJc^(TA^E'^^
-0^ SoT^. ^0 >^\ 7 D f ^ < ^ 6 <? f, ^ iA SA i3?A^ H a ^

.^v^Q (JA ^<J^ /IQ ^J^CSAO Lo\c- "C ^cru^^

pn^-r><o a^cs^t^c, c?o^?o^^o 06" 'P./LW^o (fo^ S Q\^\^o'f3i
^ ^L^(?^0nc7 ^ 63^^^'^'^A^.
&^ "to /T(\^t-=<=.s^ ^^s /^T^iF^^^s. ^/-2. AL'GAC-o^^.

(continua)

11-D - CARTEIRAS DE TITULOS, CONTAS BANCARIAS A PRAZO

E APLICAQOES FINANCE1RAS EQUIVALENTES

Consideram-se integrados nesta rubrica:

a) As agoes, quando representem uma mera aplfcaQao de capttat, as obrigagoes, os ti'tulos ou
certificados da divida pubtica ou quaisquer outros papeis ou tftuios de credito, corn excegao de
letras e !ivran<;as, independentemente de terem ou nao cotagao na botsa e da natureza da entidade
que tiver procedido a respetiva emissao;
b) Os valores depositados em contas s prazo em quatquer estabelecimento bancario ou similar;
c) As apllcaQoes financeiras equivalentes, entre outras, as participayoes em fundos de investimento
mobiliarios e imobiliarios, os pianos de poupanga-reforma e os seguro$ de capitalizagao.
A descriQao dos bens abrangidos pela almea a) e feita pela identificagao dos ti'tulos, atraves da mengao da sua
especie e tipo, entidade emitente, quantidade, valor nominal e, sendo o caso, juro estipulado, e ainda a indicaQao
da instituigao financeira onde se achem depositados e do numero da correspondente carteira.
A descrigao dos bens abrangidos pela ali'nea b) e feita pela indica^ao do seu montante, bem como da entidade
depositaria, numero da conta, data e prazo do dep6sito.
A descrigao das aplicaQoes financeiras a que se refere a alfnea c) e feita peta indicagao da sua natureza, designaqao, montante e data, bem como da entidade onde hajam sido reatizadas, e ainda de quaisquer outros elementos
que se revelem adequados a sua identificagao.
DESCHIQAO (indicando primeiro os bens situados no Pat's e depois os situados no estrangeiro):

11-E - CONTAS BANCARIAS A ORDEM E DIRE1TOS DE CREDITO, DE VALOR SUPERIOR A 50 SALARIOS
MIN1MOS
Consideram-se integfados neste rubnca, quer contes bancanas a orcfem que/' os cfrrc^os oSs crecffio, ctescfe que de valor superior ao

produto de fator 50, aplicado ao montante do sa!ano mfnimo mensal naciona!. A descngao das contas bancanas a orcfem e fe/fa
pe/a indicaQao do seu monfanfe, bem co/no da enti'dade depositana, do numeiv de conta e da respefsva data de abe/fc/a Os
creditcs sao fdentificados atraves da indicagao do seu moniante, sendo liquido, da entscfade devedona e da data do vendmento.
DESCFtlQAO: (tndicando primeiro os bens situados no pai's e depois os situados no estrangeiro.)

It-B-QUOTAS, AQOES, PARTICIPAQOES OU OUTRAS PARTES SOCIAIS
DO CAPITAL DE SOCIEDADES CIVIS OU COMERCIAIS

Estes elementos patrimoniais sao descritos pela indicagao da respetiva natureza, quantidade e valor nominal e
pe/a identificagao da sociedade civil ou comercial a que se reporiam, atrav6s de menpao da respetiva firma
ou denominagao social, sede e data de constituiQSo. Tratando-se de sociedade irregular, e feita mengao desta
circunstancia.

DESCFitQAO findicando primeiro os bens situados no Pass e depois os situados no estrangeiro):

11-C-DIREITOS SOBRE BARCOS, AERONAVES OU VEICULOS AUTOM6VEIS
Consideram-se integrados nesta rubrica os direitos reais sujeitos a registo refativamente a:
a) Barcos que se destinem a recreio ou a quatquer atividade de natureza comercial ou industnal;
b) Aeronaves, de uso particular, qualquer que seja a finaiidade da sua utitizagao, ainda que de recreio;
c) Automoveis, tanto ligeiros como pesados, de carga ou mistos, ou motociclos de passageiros.
A descrigao destes bens e feita atraves da menqao da respectiva matncula, marca, dasse, tipo e modelo.

DESCRIQAO (indicando primeiro os bens situados no Pat's e depois os situados no estrangeiro):

^TQy^T/Q (torvo^A •5<^OA^ L 0^4 0^ ^00^_

_£j:'T^-o^ ^^o ^^oo Q 0,.' Zoo^

DEB1TOS QUE ONERAM 0 PATRIMONIO DO DECLARANTE
Na descrigao dos debitos deve mencionar-se a identiftcaQao do credor, o moniante do debito e a data do
vencimento.

DESCPIQAO:

•^A

^r^^r^\L ^

OCT^O^ \ \ to > ^

Q- a<rn<1 To ^ i-i AC^C T/^G^o

^a^oC T^> nf ^A^^r^
/\c^
t

^A\-x A

^L ^_

_£ ^r^C ^on - ./?^.oc?Z 7"

£j _c^o.n

f^'AA

— 2 ^ ^ ^ 3,
^

6^

i_

CARGOS SOCIAIS
Desta rubrica dove constar a discriminagao dos cargos sociais, nomeadamente de membro do conselho de
administragao, da diregao, da comissao administrativa, do conselho gerat, do conselho fiscal ou da mesa da
assembteia geral, ou ainda de administrador, gestor ou gerente, exercidos pelo dectarante, nos dots anos que
precederam a declaraQSo, no Pais ou no estrangeiro, em quaisquer sociedades, empresas pdbiicas e fundaQoes
ou associaQOQs de direito publico e, bem assim, quando esse exerci'cio seja remunerado, em fundagoes ou asso-

dagoes de direito privado.
Fielativamente a cada um dos cargos dedarados, e feita menQao das datas de ini'cio de funQoes e do respetivo
termo, se /a tiver ocomdo.

Datas

Entidade

Cargo

Infc'io

\hce- Yi^'^ ^ov/Tt;

AAX^AO>>L .L i?^ov^n

^C(.^\^rT^^^

a ^?CA ^ ^ A (ru </\A L ^^-

Termo

T

6-:.t\D /AO^A il\
(4pG's^O("^Tr-'

^^^i^it^A O-^^L
^to ?/i ^ ^ ^ ^ L^ P> < lA^

Data

^o//// ,Zo'U

0 Declarante,
(/

^

./

/'

.

i

A

.-.

..

\!ifh< & ("C. l-E ^C-) fc-^L-^ ^'-^ '^ ".

~> — -"-- I—~::r~ /

Modo de apresentagao c/g dectaragao (a)
VerificaQao da identidade do declarante e/ou do apresentante {b}

RECIBO
Declare que recebi a presente dectaragao em dupticado, o qua! devotvo corn a presente nota de recebimento.
ft

£f5BS.;3

Tribunal Constitucionat, _ de

de-

Para efeltos de pass

^1

^•f^-s c

(a) Entregue pelo proprio ou por representante ou envtada pelo correio.

'.o/

Se necessario, anotando-se entao o modo (nomeadamente o documento) utilizado para verificQf§^. Tratando-se da VGfffib^ao da
identidade do apresentante, anotar-se-So o respetivo name, residencia e documento de identificaga^ •"\'^^ ."

Artigo 14.a do Decreto Hegulamentar na 1/2000, de 9 de maiqo:
1 - As declara^Ges de rendlmentos, patrim6nto e cargos socials dos tltulares de cargos poli'ticos e equiparQdos sao apresentadas em duplicado na
Secretaria do Tribunal Constituclonal, podendo ser entregues pessoatmente peio obrjgado a sua apresenta^ao, ou por pessoa que o represents, ou
Qinda enviadas pelo correio, sob registo.
2 - Km caso de dHvida, a Secretaria do Tribunal Constitucional pode soiicitar a aprovafSo da autoria da decla^&o ou a Identificafao do apresentante,
o que pode ser feito por quatquer meio adequado e tegalmente sdmiticSo para o efeito, deslgnadamente pela apresentaQao e conferencia do correspondents documento de identiflca<;ao.
3 - A Secretaria do Tribunal Constituciwal devolve ao deciarante o dupHc^do da dec!ara<f3o, apondo no mesmo nota de recibo.

