PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADES OU IMPIEDIMIENTOS

(artigos

22. 0 1

n.º 8 do Decreto-Lei n.º 71/20071 de 27 de Março e 11.0 , n.º 1 da Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto)

Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam-se à gestão dos processos relativos ao regime jurídico de
incompatibilidades e impedimentos de titulares de altos cargos públicos. O seu preenchimento é obrigatórfo. Os titulares dos dados podem
aceder à informação que lhes respeite e solicitar por escrito, junto da Procuradoria-Geral da República, a sua actualização e correcção.
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3. Declaração
Declara não estar abrangido pelas incompatibilidades 01.1 impedimentos previstos:
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- Na Lei n.º 64/93, de 26 de Agosto (artigos 8.º, 9. 0 e 9. 0 -A)
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