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CONSEM0 DIRECTIVO DOS BALDIOS 
DA FREGUESIA DE VILARINHO 

p Rua Sra. dm Pmes, 8 
3200 - 407 VILARTNHO LSA 

CONVOCATORIA 
Rogeio Sim6es Martins, Presidente da Assembleia de Compartes dos Baldios da Freguesia de 
Vilarinho, nos termos das disposiq6es conjugadas dos artigos 18" e 19" da Lei n." 72/2014, de 2 de 
Setembro que no seu artigo 9" fez a republicqiio Lei n." 68/93, de 4 de Setembro, convoca os 
Compartes para reunirem em sessiio ordinkia, no dia 20 de Marso de 2015, pelas 21 horas, na sede 
dos Compartes dos Baldios da antiga Freguesia de Vilarinho, sita na Rua Sra. das Preces n." 8, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 

lo-Discutir e votar o relatorio e contas do ano 2014 e dar conhecimento do parecer da Comissiio de 
Fiscalizaflo. 

2"-Deliberar sobre a revogaq2lo do contrato de cessilo de explorq2lo de terrenos baldios celebrado 
com a a sociedade Parque Eolico do Trevim, Lda em 20.04.2005, conferindo poderes ao CD para 
esse efeito. 

3"-Deliberar sobre a celebraqiio de contrato de arrendarnento de terrenos baldios corn a sociedade 
Parque Eolico do Trevim LdS, conferindo poderes ao Conselho Diretivo para esse efeito. 

4"-Deliberar sobre a rat5caflo da transwo outorgada no process0 43114.7TBLSA que o Conselho 
Diretivo move contra Jose dos Santos Casimiro Jbior e mulher. 

5"-Eleigilo dos novos corpos Gerentes e tomada de posse para o quadrihio, Maqo 20151Margo 
20 19. 
(Como consta da Lei n." 7212014, de 2 de Setembm qne no seu artigo 9" fez a republica@o Lei n." 68/93, de 4 de 
Setembro, bem como pel0 disposto do arLo 14" do Regulamento Eleitoral aprovado em Assembleia de Compartes, 
pede-se a entrega de Listas completas para Assembleia, C. Directive e C. FiscaIiza@o, ao Presidente da Mesa at6 
10 dias antes da data da Assembleia.) 

6"-Discutir outros assuntos do interesse dos Compartes. 

Se a hora acirna indicada, rGio estiverem presentes a maioria dos respectivos Compartes, nos terrnos 
do art." 19" n." 2 alinea a) ou alinea b) da Lei acima citada, a Assembleia reunira trinta minutos 
depois, caso se encontre presente o numero de Compartes ali previsto 
Caso ainda G o  se verifique este pressuposto a Assembleia reunira no proximo dia 27 de Margo, 
pelas 21 horas, em 2* Convocatoria, com qualquer n h e r o  de Compartes presentes. 
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