
ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS

No dia vinte e nove de Setembro de dois mil e vinte e dois, no Solar

do Vinho do Dão - Rua Dr. Aristides De Sousa Mendes, freguesia e

concelho de Viseu, perante mim, Maria Luísa Custódio Lopes Pais,

Notária com Cartório Notarial em Viseu, na Rua Miguel Bombarda,

número 64 A, compareceram como outorgantes:

ARLINDO MARQUES CUNHA, casado, natural da freguesia de São

João da Boavista, concelho de Tábua, residente na Praceta das Caleiras,

n°47, Maia, titular do Cartão de Cidadão número 02451998 7 ZXO, válido

até 06/03/2030, emitido pela República Portuguesa, NIF 170 110 494;

ANTONIO MANUEL DA SILVA MENDES, casado, natural da

freguesia de Santar, concelho de Nelas, residente na Rua da Quelha, n.°

1, Casal Sandinho, Alcafache, titular do Cartão de Cidadão número

09162435 5 ZW3, válido até 21/03/2029, emitido pela República

Portuguesa, NIF 195 170 563; e

RUI MANUEL VASCONCELOS RIBEIRO, casado, natural da

freguesia de Campo de Besteiros, concelho de Tondela, residente no Vale

Salgueiro, 31, Alfeolas-Arcos, Anadia, titular do Cartão de Cidadão

número 08456154 8 ZX1, válido até 01/08/2029 emitido pela República

Portuguesa, NIF 132 851 776;

que outorgam na qualidade de Presidente e Vogais, em representação

da associação denominada “COMISSÃO VITIVINICOLA REGIONAL DO

DÃO (CVR DO DÃO)”, com sede no Solar do Vinho do Dão - Rua Dr.

Aristides de Sousa Mendes, freguesia e concelho de Viseu, com o

número único de matrícula e de pessoa colectiva de utilidade pública
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502265531.-

Verifiquei a sua identidade pela exibição dos mencionados

documentos de identificação e a qualidade e suficiência de poderes para

a prática deste acto pelos estatutos publicados no sítio

p~I/~u~2ijcacoes~jjt/. pela visualização da certidão permanente com

o código de acesso 3520-6686-8444 e pelas deliberações do Conselho

Geral, de catorze de Julho de dois mil e vinte e dois, constantes da acta

número cento e trinta, de que se arquiva fotocópia certificada, entidade

esta que já procedeu ao cumprimento da obrigação de inscrição no

RCBE, conforme comprovei pela consulta electrónica através do código

de acesso que me foi facultado.

E declararam:

Que a associação que representam foi constituída por escritura

pública lavrada em vinte e um de Março de mil novecentos e oitenta e

nove, iniciada a folhas vinte e quatro verso e seguinte do respectivo livro

de notas número Quatrocentos e Nove-A do extinto Segundo Cartório

Notarial de Viseu e posteriormente alterada por escrituras lavradas no

Cartório Notarial em Viseu a cargo da Notária Marina da Conceição de

Sousa Alves Martins de Carvalho, uma em vinte e sete de Dezembro de

dois mi e sete, a folhas duas do Livro oitenta e cinco e outra em doze de

Julho de dois mil e dez, a folhas cento e vinte e seis do respectivo livro

Cento e Vinte Quatro.

Que, pela presente escritura e em conformidade com o deliberado no

Conselho Geral de catorze de Julho de dois mil e vinte e dois, procedem à

alteração dos estatutos da associação, reproduzindo integralmente o



integralmente o conteúdo dos mesmos, que passam a ter a redacção

constante do documento complementar, elaborado pelos interessados,

nos termos do artigo sessenta e quatro do Código do Notariado, que já

leram e inteiramente aceitam, pelo que é dispensada a sua leitura, e que

faz parte integrante da presente escritura para todos os efeitos legais.

Assim outorgaram.

O certificado de admissibilidade tem o número 2022048943 foi emitido

em 27 de Setembro de 2022 pelo Registo Nacional de Pessoas

Colectivas, conforme verifiquei pela sua consulta através do código de

acesso 2633-1 268-8420.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos feita a

do seu conteúdo.

Conta registada sob o n.°~i~

3I~À
I~I,

A Notária,





DOCUMENTO COMPLEMENTAR elaborado nos termos do artigo sessenta e quatro do Código do Notariado,
que constitui parte integrante da escritura de Alteração dos Estatutos lavrada em vinte e nove de Setembro
de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas cento e quarenta e oito e seguinte do livro Trezentos e Dezassete-
A, do Cartório Notarial em Viseu da Notária Maria Luísa Custódio Lopes Pais.

CAPÍTULO 1

Denominação, sede e objeto

Artigo 1.~

Denominação, sede e área de ação

1. A COMISSÃO VITIVINICOLA REGIONAL DO DÃO (CVR DO DÃO), adiante designada por CVR Dão ou

simplesmente Comissão, é uma associação regional de carácter interprofissional, pessoa coletiva de direito

privado, constituída por escritura pública a vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e nove, e

matriculada na conservatória do registo comercial de Viseu, com o NIPC 502265531.

2. A CVR Dão tem a sua sede no Solar do Vinho do Dão, sito na Rua Dr. Aristides de Sousa

Mendes, Fontelo, freguesia de Viseu (Santa Maria de Viseu), concelho de Viseu.

3. A área de ação da CVR Dão abrange a área geográfica de produção da (DO) Dão, (DO) Lafões

e (IG) Terras do Dão, podendo atuar fora destas áreas com vista a exercer funções que lhe sejam

atribuídas.

Artigo 2.~

Objeto da Comissão

1. A CVR Dão tem por objeto defender a genuinidade e qualidade dos produtos vitivinícolas com

direito à Denominação de Origem (DO) Dão, (DO) Lafões e Indicação Geográfica (IG) Terras do Dão,

contribuir para a definição dos respetivos processos produtivos, fomentar a sustentabilidade e

proceder à divulgação e promoção das referidas denominações e do Enoturismo e atuar como

Entidade Gestora e Organismo Certificador das referidas denominações.

2. A CVR Dão como Entidade Gestora e Organismo Certificador atua de forma a:

a) Assegurar a gestão estratégica e a proteção jurídica da (DO) Dão, (DO) Lafões e (IG) Terras do
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Dão através da promoção, defesa e controlo das mesmas;

b) Realizar o controlo associado à certificação dos produtos com (DO) Dão, (DO) Lafões e (lG)

Terras do Dão, no respeito pelas regras de segregação e imparcialidade previstas nas normas de

acreditação.

Artigo 3.2

Princípios de Atuação

A CVR Dão, rege-se e atuará de acordo com os seguintes princípios:

a) Princípio da transparência, consubstanciado no dever de informação aos operadores das

decisões tomadas em matéria de gestão e controlo das (DO) e (IG), incluindo o plano de controlo,

as fichas de verificação técnica e as deliberações do Conselho Geral;

b) Princípio da colaboração com as autoridades competentes, exercendo as competências que

lhe venham a ser delegadas e submetendo-se aos procedimentos de apreciação prévia e de

supervisão ou de auditoria;

c) Princípio da objetividade e imparcialidade em matéria de representação dos operadores e dos

interesses profissionais ligados à produção e comércio.

CAPÍTULO II

Atribuições e competências

Artigo 42

Atribuições e competências da Comissão

1. No âmbito da gestão estratégica e proteção jurídica da (DO) “Dão”, (DO) “Lafões” e da (lG)

“Terras de Dão”, são competências da CVR Dão a promoção, a defesa e o controlo da utilização das

referidas (DO) e (IG), designadamente as previstas na legislação aplicável, bem com as seguintes:

a) Apresentar propostas de alteração aos cadernos de especificações da (DO) e da (lG) e às

respetivas regras administrativas complementares, bem como emitir parecer sobre todas as

25 propostas de alteração dos referidos cadernos de especificações, assegurando ainda a tramitação
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dos processos;

b) Fomentar a investigação e desenvolvimento de práticas, métodos e instrumentos para

melhoria da qualidade dos produtos, que conjuguem óticas de sustentabilidade;

c) Promover o melhor aproveitamento do potencial de produção;

d) Promover e apoiar a formação e a divulgação de conhecimento científico e técnico;

e) Promover e desenvolver atividades ligadas ao enoturismo dos aderentes à Rota dos Vinhos do

Dão;

f) Promover, operacionalizar e explorar serviços de natureza laboratorial;

g) Contribuir para a melhor coordenação da colocação dos produtos no mercado,

designadamente através de pesquisas e estudos de mercado;

h) Sancionar as infrações praticadas pelos operadores económicos nela inscritos aos cadernos

de especificações e/ou às regras administrativas complementares, de acordo com o respetivo

regulamento disciplinar, sem prejuízo da participação às autoridades competentes no caso da

infração se configurar também como crime ou contraordenação.

2. Enquanto Organismo Certificador, é da competência da CVR Dão, relativamente aos

operadores económicos nela inscritos, exercer o controlo da produção, circulação e comércio das

uvas e dos produtos vitivinícolas que se encontrem ou se destinem à sua zona geográfica, podendo,

para o efeito, realizar vistorias e colher amostras nas instalações de vinificação, destilação,

armazenagem, engarrafamento, distribuição ou venda por grosso ou a retalho e solicitar~lhes toda

a documentação e informações necessárias para verificar o cumprimento das regras previstas na

legislação aplicável, no respeito pelas regras de segregação e imparcialidade previstas nas normas

de acreditação, bem como a classificação da uva proveniente de parcelas de vinha propostas pelos

viticultores como aptas à produção dos produtos com direito a (DO) e (IG), assim como a certificação

de vinho/ produtos vitivinícolas com direito a (DO) e (IG). À CVR Dão poderão ainda ser-lhe

25 cometidas atribuições e competências que o Governo entenda confiar-lhe, ou delegações de
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poderes das autoridades competentes, preferencialmente por acordo mútuo e mediante justa

compensação.

3. São ainda atribuições da CVR Dão a prestação de apoio e serviços técnicos, promocionais e de

formação no âmbito das atividades económicas do sector vitivinícola.

4. As competências de gestão estratégica e de controlo oficial são exercidas no respeito do

princípio da segregação de funções.

CAPÍTULO III

Associados

Artigo 5•2

Inscrição de associados

1. Podem ser associados da CVR Dão as associações profissionais do sector vitivinícola, as

organizações de produtores, as cooperativas e uniões que exerçam atividade no sector vitivinícola,

federações ou confederações nas quais as entidades referidas estejam filiadas, para representarem

os interesses profissionais da produção e comércio dos operadores seus associados com atividade

ligada a produtos vitivinícolas (DO) Dão, (DO) Lafões e (lG) Terras do Dão.

2. Os retalhistas que só comercializam produtos já acondicionados e prontos a introduzir no

consumo não podem ser associados.

3. A admissão dos associados faz-se mediante solicitação dos interessados à Direção,

acompanhado dos documentos necessários para o efeito.

4. Da decisão da Direção que recuse a admissão, cabe recurso do interessado dirigido ao

Conselho Geral.

5. A inscrição como associado produz efeitos a partir da data em que o pedido de admissão é

recebido na CVR Dão, desde que reúna as condições e os documentos necessários para o efeito.

Artigo 6.~

25 Direitos dos associados
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São direitos dos associados:

a) Concorrer e participar no Conselho Geral através de conselheiros que os representem, nos

termos definidos na legislação aplicável e no regulamento eleitoral da CVR Dão;

b) Apresentar as propostas que julguem convenientes à realização do objeto, atribuições e

competências da CVR Dão.

c) Utilizar as estruturas e serviços da CVR Dão e beneficiar das vantagens e regalias que pela

mesma venham a ser criadas, em termos definidos nos presentes estatutos.

d) Ter acesso às deliberações do Conselho Geral da CVR Dão.

Artigo 72

Deveres dos associados

1. São deveres dos associados:

a) Prestar colaboração efetiva às iniciativas da CVR Dão;

b) Representar nos órgãos sociais os interesses profissionais da produção e comércio ligado a

produtos vitivinícolas (DO) Dão, (DO) Lafões e (lG) Terras do Dão;

c) Respeitar os Estatutos, regulamentos internos e procedimentos em vigor e cumprir as

determinações emanadas pelos árgãos sociais;

d) Sujeitarem~se ao regulamento disciplinar que estiver em vigor e às sanções de advertência,

repreensão registada, penalidade pecuniária, suspensão ou exclusão que lhes sejam aplicadas.

2. A aplicação da sanção de suspensão ou exclusão é da competência do Conselho Geral. A

sanção de exclusão determina a perda da qualidade de associado.

Artigo 8.~

Perda da qualidade de associado

1. Perdem a qualidade de associado da CVR Dão:

a) Os associados que deixem de representar os interesses profissionais da produção ou do

25 comércio ligada a produtos vitivinícolas (DO) Dão, (DO) Lafões e (IG) Terras do Dão;
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b) Os que sejam sujeitos a sanção disciplinar de exclusão;

c) Os que sejam declarados falidos ou insolventes ou extintos.

Da decisão que determine a perda da qualidade de associado pelos motivos referidos na alínea a)

e c) do número anterior cabe recurso do interessado dirigido ao Conselho Geral.

2. A readmissão de entidades que tenham perdido a qualidade de associado pelos motivos

indicados na alínea a) do n.~ 1 pode ser feita quando seja comprovado que voltaram a representar

os interesses profissionais da produção ou do comércio ligada a produtos vitivinícolas (DO) Dão,

(DO) Lafões e (IG) Terras do Dão. No caso de readmissão, o tempo total como associado na CVR Dão

inclui o período anterior à perda de qualidade de associado.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais e funcionamento

Artigo 9.~

Órgõos Sociais e mandatos

1. A CVR Dão tem como órgãos:

a) O Conselho Geral;

b) A Direção;

c) O Fiscal Único.

2. O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração de 3 (três) anos.

3. O Presidente da Direção só pode ser eleito, por 4 (quatro) mandatos consecutivos.

Artigo 10g

Composição do Conselho Geral

1. O Conselho Geral será constituído por 10 (dez) elementos, os quais asseguram, de forma indireta,

a representação paritária dos interesses profissionais da produção e do comércio, na qualidade de

representantes dos seus associados:

25 a) Representam os interesses profissionais da produção no Conselho Geral 5 (cinco)
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elementos a indicar pelos associados representantes desse interesse;

b) Representam os interesses profissionais do comércio no Conselho Geral 5 (cinco)

elementos a indicar pelos associados representantes desse interesse.

2. Os vitivinicultores-engarrafadores têm representação assegurada no Conselho Geral no interesse

profissional da produção ou do comércio sempre que a entidade que o represente seja uma

associação especifica de Vitivinicultores-Engarrafadores, conforme legislação em vigor.

a) Em caso de empate, será atribuído ao associado que representar maior número de kg de

uva.

3. Para efeitos do cálculo da representatividade a que se referem os números anteriores, só podem

ser consideradas as entidades regularmente constituídas e em normal funcionamento, nos termos

do Regulamento Eleitoral.

4. A distribuição dos lugares a cada associado, será efetuada através do método de Hondt, sendo a

sua representatividade aferida pela atividade principal dos operadores seus associados nos termos

do Regulamento Eleitoral.

5. Cabe ao Presidente do Conselho Geral, com o apoio da Direção, no último trimestre de cada

mandato proceder ao apuramento e à apreciação dos dados necessários à comprovação e ao cálculo

da representatividade referida no número anterior em conformidade com o fixado em regulamento

interno.

6. Nenhum associado representado no Conselho Geral, poderá representar ambos os interesses

profissionais, nem poderão os operadores económicos, para cada interesse profissional, ser

representados por mais do que uma entidade.

Artigo 11.~

Competências e funcionamento do Conselho Geral

1. Compete ao Conselho Geral:

25 a) Eleger e destituir o seu presidente, o presidente da Direção e designar o Fiscal Único;
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b) Definir e aprovar a política geral da CVR Dão, bem como apreciar a ação dos restantes órgãos

sociais;

c) Deliberar sobre a extinção da associação;

d) Deliberar sobre a mudança da sede, sobre a criação ou extinção de delegações, sobre a sua

estruturação em secções especializadas e sobre qualquer alteração dos estatutos;

e) Fixar anualmente, por proposta da Direção, o valor das taxas de certificações e/ou o valor dos

selos ou outros símbolos utilizados para identificação das (DO) e/ou (lG) sob a sua jurisdição;

f) Apreciar e aprovar o relatório de gestão e as contas de cada exercício e os planos de atividade

e respetivos orçamentos anuais, bem como o parecer do Fiscal Único que os acompanhe;

g) Ratificar as deliberações das secções especializadas;

h) Aprovar o regulamento disciplinar dos agentes económicos e outros regulamentos internos;

i) Elaborar e aprovar o seu regulamento eleitoral;

j) Apreciar, em recurso, as decisões de Direção de carácter disciplinar, relativas aos seus

operadores económicos, em que a sanção aplicada seja a de multa, a de suspensão ou a de exclusão;

k) Interpretar e aprovar os presentes estatutos e preencher as suas lacunas a título oficioso,

através de resoluções tomadas em sessão plenária;

1) Deliberar sobre qualquer outro assunto não cometido por lei e pelos estatutos a outros órgãos

sociais, por sua iniciativa, ou sob proposta da Direção ou Fiscal Único.

2. Funcionamento do Conselho Geral:

a) O Conselho Geral reúne em sessões ordinárias e extraordinárias.

b) Na falta do Presidente, o Conselho Geral nomeará um dos seus membros, para o substituir.

c) O Conselho Geral reúne com natureza ordinária, duas vezes em cada ano civil, até ao último

dia do mês de novembro, para apreciar e aprovar o plano de atividades e o orçamento para o ano

seguinte e, até ao último dia do mês de março, para apreciar e aprovar o relatório de gestão e as

25 contas relativas ao ano civil anterior.
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d) O Conselho Geral reunirá extraordinariamente por iniciativa do seu Presidente ou a

requerimento da Direção, do fiscal único ou de pelo menos de um quarto dos seus membros,

dirigido ao Presidente do Conselho Geral.

e) Sempre que o presidente do Conselho Geral não proceda à convocatória da reunião, quando

o deva fazer, a referida convocatória deverá ser feita pelo fiscal único;

f) As reuniões do Conselho Geral são convocadas pelo seu presidente com a antecedência

mínima de dez dias, por via postal ou qualquer outra que permita comprovar a receção pelo

destinatário, contendo a respetiva ordem de trabalhos;

g) O Conselho Geral somente pode funcionar, em primeira convocatória estando presentes ou

representados, pelo menos, 50% dos conselheiros. Não havendo quórum funcionará meia hora

depois da hora marcada para o início da reunião, com o mínimo de 30% de conselheiros presentes

ou representados.

h) Cada conselheiro poderá substituir, no máximo, dois outros conselheiros do mesmo interesse

profissional em cada reunião do Conselho Geral mediante a apresentação de documento

comprovativo ao Presidente do Conselho Geral.

i) Quando se verifica um impedimento permanente ou renuncia de um membro designado, a

entidade que o designou promoverá a sua substituição, até ao termo do mandato em curso.

j) Poderão ainda os associados que designaram os representantes promover a substituição

destes, durante o curso do mandato.

Artigo 12.~

Eleição do Presidente do Conselho Geral

1. O Presidente do Conselho Geral será eleito de entre os seus membros.

2. O Presidente designará, de entre os seus membros, um Vogal e um Secretário para a mesa do

25 Conselho Geral.
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Artigo 13.~

Deliberações do Conselho Geral

1. As deliberações do Conselho Geral, salvo disposição legal em contrário, são tomadas por

maioria dos votos dos conselheiros presentes ou representados, tendo cada um direito a um voto.

2. As deliberações do Conselho Geral, relativas aos seguintes assuntos, são tomadas por maioria

de três quartos dos votos, na qual requer a maioria de cada um dos interesses profissionais

representados no Conselho Geral:

a) Deliberar sobre alteração aos estatutos;

b) Deliberar sobre a extinção da associação;

c) Deliberar sobre a mudança da sede, sobre a criação ou extinção de delegações;

d) Aquisição ou alienação de património imobiliário e intangível.

3. As deliberações do Conselho Geral, relativas aos seguintes assuntos, são tomadas por maioria

dos votos de cada um dos interesses profissionais representados no Conselho Geral:

a) Deliberar sobre alterações ao valor das taxas de certificação;

b) Deliberar sobre alteração ao regulamento eleitoral;

c) Deliberar sobre alteração aos cadernos de especificações e apresentação de recomendações

em matéria de concessão de novas autorizações de plantação.

4. Em caso de empate o presidente tem voto de qualidade.

5. É admissível o voto por representação, mediante a apresentação de documento adequado

para o efeito, entregue ao Presidente do Conselho Geral antes do início da reunião.

Artigo 14.~

Secções Especializadas

1. O Conselho Geral pode estruturar-se em secções especializadas, às quais cabe deliberar sobre

as matérias específicas das designações (DO) ou (IG), cujo controlo e certificação sejam atribuídas à

25 CVR Dão.
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2. Estas secções especializadas devem refletir a adequada representatividade da produção e do

comércio e o respeito pela paridade dos membros da respetiva (DO> ou (lG), devendo os

vitivinicultores — engarrafadores terem sempre a sua representação assegurada se detiverem a

correspondente (DO) ou lG).

3. As deliberações das secções especializadas têm de ser submetidas a ratificação do Conselho

Geral.

4. A constituição e funcionamento das secções especializadas serão definidos em Regulamento

Interno da CVR Dão.

Artigo 15.~

Composição da Direção

1. A Direção é constituída por um presidente, a eleger trienalmente pelo Conselho Geral, e por

dois vogais, um designado pelos interesses profissionais da Produção e outro pelos do Comércio,

cujos mandatos terminam com a cessação das funções do Presidente ou por decisão do interesse

profissional que o designou.

2. Os vogais, são designados por maioria dos votos de cada um dos interesses profissionais

representados no Conselho Geral, respetivamente, a produção e o comércio.

3. Os membros do Conselho Geral que, venham a desempenhar funções na Direção, serão

substituídos nesse Conselho, nos termos da alínea i) do n2 2 do art.2 11~ destes estatutos, enquanto

exercerem aquelas funções.

Artigo 16.2

Competências e funcionamento da Direção

1. Compete à Direção:

a) Elaborar, anualmente, para submeter ao Conselho Geral, o plano de atividades e o orçamento

da CVR Dão, bem como o relatório de gestão de contas;

25 b) Representar a CVR Dão em juízo e fora dele;
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c) Assegurar o eficaz funcionamento da CVR Dão, prover e organizar os meios necessários para

o efeito e fiscalizar a observância das determinações dos estatutos das (DO) e (IG) nela inscritas;

d) Dar seguimento, nos termos dos presentes estatutos, às determinações do Conselho Geral;

e) Promover a realização de auditorias internas e de revisões periódicas do sistema da qualidade;

f) Assegurar o secretariado do Conselho Geral;

g) Dirigir os serviços e assegurar a gestão corrente da CVR Dão;

h) Programar e dirigir os meios e as operações de controlo e certificação e exercer as demais

competências inerentes à qualidade de entidade certificadora reconhecida;

i) Aprovar o seu regulamento interno de funcionamento;

j) Requerer a convocação do Conselho Geral;

k) Exercer a competência disciplinar relativamente aos membros da CVR Dão nos termos do

presente Estatuto e do Regulamento Disciplinar, bem como aos trabalhadores ao seu serviço;

1) Enviar anualmente ao Instituto da Vinha e do Vinho (I.V.V, l.P) o plano anual de controlo da

CVR Dão.

2. Representação da Direção:

A Direção é representada pelo seu Presidente, sem prejuízo de delegação de competências em um

dos vogais ou em procurador com poderes bastantes, salvo quando, por razões protocolares, deva

ceder essa representação ao Presidente do Conselho Geral.

Artigo 17.~

Forma de obrigar da Comissão

A CVR Dão obriga-se pela assinatura do seu presidente e de um dos vogais, sem prejuízo da

constituição de procuradores para atos ou contratos determinados, em condições a estabelecer no

respetivo Regulamento Interno da Direção.

Artigo 18.~

25 Fiscal Único
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1. O Fiscal Único exerce as competências genéricas de fiscalização do funcionamento da CVR Dão

cumprindo-lhe velar pela observância da lei, dos estatutos e dos orçamentos e planos de atividades,

aprovados pelo Conselho Geral, bem como promover e assegurar que as suas contas se apresentem

sempre apoiadas nos mais sãos princípios da contabilidade.

Artigo 19.~

Competências do Fiscal Único

1. Compete ao Fiscal Único:

a) Fiscalizar a atuação da direção e dos serviços e velar pela observância da lei, dos estatutos e

dos regulamentos da CVR Dão, bem como dos procedimentos a que está obrigada por efeito do seu

reconhecimento, como entidade certificadora.

b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de

suporte;

c) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a extensão da

caixa e as existências de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes à CVR Dão ou por ela

recebidos em garantia, depósito ou outro título;

d) Verificar a exatidão do balanço e da demonstração de resultados;

e) Verificar se os critérios valorimétricos adotados pela CVR Dão conduzem a uma correta

avaliação do património e dos resultados;

f) Elaborar anualmente relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório

de gestão e as contas, assim como sobre as propostas apresentadas pela direção;

g) Requerer a convocação do Conselho Geral, quando o julgue conveniente, e convocá-lo quando

o seu Presidente o não faça, devendo fazê-lo;

h) O Fiscal Único deve apresentar ao Conselho Geral, um relatório anual relativo ao exercício das

suas funções.

25 Artigo 2O.~
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Remunerações

1. Todos os elementos que integrem os órgãos sociais da CVR Dão têm direito a ser

reembolsados das despesas de representação e dos custos de transporte em que

comprovadamente incorram, por virtude do exercício das suas funções.

2. Os membros da direção têm direito a um vencimento ou gratificação mensais e os demais

elementos que integram os corpos sociais ao valor de uma senha de presença, pela efetiva

comparência às reuniões dos órgãos para que tenham sido designados.

3. O valor dos vencimentos ou das gratificações mensais e o das senhas de presença será

estabelecido pelo Conselho Geral.

CAPÍTULO V

Orçamento e Contabilidade

Artigo 21.~

Orçamento e Contabilidade

1. O orçamento da CVR Dão é único, sendo expressamente vedada a afetação ou a consignação

de receitas para fins determinados ou em benefício de entidades determinadas, designadamente

aquelas que nela se encontram inscritas.

2. O produto da cobrança das taxas de certificação e/ou da venda dos selos de garantia ou outros

símbolos que identifiquem as (DO) e (lG) que fiquem sob a jurisdição da CVR Dão são receitas

próprias desta, qualquer que seja o local onde a venda ocasionalmente se processou e

independentemente de ter sido arrecadado na sede ou em qualquer das delegações.

Artigo 22.Q

Receitas da Comissão

25 São receitas da CVR Dão:
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a) O produto da cobrança de taxas e/ou da venda dos selos ou outros símbolos de garantiafr.

relativos à certificação das (DO) e (IG) que se encontrem no âmbito da sua jurisdição;

b) Os montantes que angarie com a prestação de serviços conexos ou relacionados com as

receitas mencionadas na alínea anterior, tais como realização de análises e provas organoléticas,

emissão de certificados de origem e guias de trânsito e outros equiparáveis;

c) As comparticipações, subsídios ou donativos concedidos por quaisquer entidades públicas ou

privadas;

d) A quota-parte que lhe caiba nas coimas pelas infrações por si levantadas;

e) O produto da alienação de bens próprios;

f) O produto das multas de natureza disciplinar, aplicadas aos seus operadores;

g) Quaisquer outras receitas que legalmente e a qualquer título lhe sejam consignadas.

CAPÍTULO VI

Estrutura Técnica de Controlo e Certificação

Artigo 23.~

Composição da Estrutura Técnica de Controlo e Certificação

1. A responsabilidade pela execução das ações de controlo e certificação dos produtos

vitivinícolas cabe a uma estrutura técnica de controlo e certificação, separada, funcional e

organicamente, dos restantes sectores de atividade da CVR Dão.

2. A estrutura técnica de controlo e certificação deve ser gerida por um responsável ou por uma

comissão de gestão e integrar meios humanos necessários e suficientes e com competência

profissional adequada às ações a desenvolver.

Artigo 24.2

Competências e funcionamento da Estrutura Técnica de Controlo e Certificação
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1. Compete à Estrutura Técnica de Controlo e Certificação:

a) Executar os procedimentos necessários para a certificação dos produtos vitivinícolas

candidatos a cada uma das (DO) e (lG);

b) Elaborar um Manual de Certificação dos produtos com direito a (DO) ou (IG), nos termos da

Lei em vigor.

c) Elaborar um plano anual de controlo e executar as ações previstas para a concessão,

manutenção, extensão, suspensão e anulação da certificação dos produtos.

2. Funcionamento da Estrutura Técnica de Controlo e Certificação:

a) A direção deve disponibilizar à estrutura de controlo e certificação uma dotação financeira

adequada, no sentido de assegurar o seu funcionamento.

b) Quanto às decisões que toma, a estrutura de controlo e certificação goza de total autonomia,

designadamente no que respeita à elaboração dos planos anuais de controlo, cabendo-lhe, em

articulação com o Organismo Certificador, definir as equipas de trabalho que irão executar as ações

de controlo previstas e adotar as decisões relativas à concessão, manutenção, extensão, suspensão

e anulação da certificação dos produtos.

c) Os regulamentos internos de funcionamento da Estrutura Técnica e de Controlo e Certificação

devem definir, além do mais, de forma inequívoca, os critérios segundo os quais os produtos

vitivinícolas são certificados.

CAPÍTULO VII

Regime DiscipHnar

Artigo 25.~

Poder Disciplinar

25 O poder disciplinar sobre os operadores inscritos na CVR Dão é exercido pela direção, cabendo,
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das suas deliberações, recurso para o Conselho Geral.

Artigo 26~

Sanções Disciplinares

1. As sanções disciplinares serão definidas pelo Regulamento Disciplinar da CVR Dão.

2. O produto da sanção pecuniária reverte integralmente para a CVR Dão.

Artigo 27~

Proporcionalidade

A sanção disciplinar deve ser proporcional à gravidade da infração e ao grau de culpa do infrator.

Artigo 28~

Procedimento

1. Nenhuma sanção disciplinar pode ser aplicada sem audiência prévia do infrator.

2. O procedimento disciplinar será definido e rege-se por regulamento próprio.

Artigo 29~

Prazos para o exercício da ação disciplinar

1. O procedimento disciplinar deve exercer-se nos sessenta dias subsequentes àquele em que a

direção teve conhecimento da infração.

2. A infração disciplinar prescreve ao fim de um ano, a contar do momento em que teve lugar,

salvo se os factos constituírem também crime, situação em que são aplicáveis os prazos

prescricionais da lei penal.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais e transitórias

Artigo 3Q.2

Casos omissos

Todos os casos que estejam omissos nestes estatutos serão resolvidos pelas disposições constantes

25 dos regulamentos internos da CVR Dão, pelas deliberações do Conselho Geral, pelo regime da
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organização institucional do sector vitivinícola e pelas disposições legais aplicáveis às associações.

Artigo 31.~

Normas transitárias

Os atuais membros da Comissão Executiva e do Conselho Geral manter-se-ão em exercício, até à

posse dos órgãos estatutários, a eleger de acordo com os presentes estatutos e regulamento

eleitoral.

ÁÃkb~W,
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