
6. Cumprimento das orientações legais ao nível das Remunerações

Em 2016, foram cumpridas as orientações legais ao nível das remunerações dos órgãos sociais,

do fiscal único e dos restantes trabalhadores, não havendo lugar a atualização salarial dos

colaboradores da sociedade e das suas participadas.

 Remunerações dos Órgãos Sociais

A MARB, S.A. aplicou os efeitos salariais previstos na lei, que estipula a reversão progressiva

(trimestralmente), da redução remuneratória, até à sua extinção no último trimestre de 2016,

Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro e Lei n.º 7-

A/2016, em consonância com a informação prestada pelos membros dos Órgãos Sociais.

1. Mesa da Assembleia Geral

No exercício de 2016 não foram processadas senhas de presença à mesa da assembleia geral.

2. Conselho de Administração

No exercício de 2016 estiveram em funções 2 mandados:

Mandato I) Na reunião da Assembleia Geral de 16 de julho de 2015 foram definidas as

remunerações dos órgãos sociais, para o mandato 2015/2017.

Mandato II) Em Assembleia Geral na MARB, S.A. realizada em 21 de julho de 2016, foram

demitidos por proposta da SIMAB, S.A., nos termos e ao abrigo dos números 1 e 2, do artigo

26º, do EGP, os administradores Dr. David da Piedade Ferreira e o Eng.º Miguel Rocha Ferreira

Roquette, e eleitos para conclusão do mandato em curso (triénio 2015-2017), em substituição

dos administradores supra referidos, o Presidente: Dr. Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo e o

vogal: Eng.º Rui Manuel Pereira Martins.

Por forma a facilitar a exposição relativamente à composição dos Orgãos Sociais, será feita a

distinção entre os dois períodos do mandato 2015/2017.



Conforme referido, os membros executivos do Conselho de Administração nomeados pela

SIMAB, S.A. não auferem diretamente qualquer remuneração, na medida em que o

Desempenho de Cargos Sociais é debitado pela SIMAB, S.A. à MARB, S.A. e no vogal executivo

nomeado pela Câmara Municipal de Braga, o não pagamento das remunerações tem em

consideração as limitações decorrentes de incompatibilidades previstas no Estatuto do Gestor

Público ou outras consignadas na lei aplicável.

O Estatuto remuneratório fixado para os órgãos de administração da MARB, S.A., à data de

31/12/2016 é o seguinte:

O Desempenho de Cargos Sociais foi estabelecido em AG nos seguintes montantes:

 Presidente (DCS SIMAB) – remuneração mensal, 14 meses, determinada no valor de

Euro 450.

 Vogal Executivo (DCS SIMAB) - remuneração mensal, 14 meses, determinada no valor

de Euro 250.

A MARB, S.A. não incorre com outros gastos relativamente a comunicações móveis, viaturas e

deslocações em serviço de nenhum dos membros do Conselho de Administração.

3. Fiscalização - Fiscal Único/ROC

Os honorários do ROC, nomeado na Assembleia Geral de 16 de julho de 2015, foram definidos

tendo em conta o disposto nos artigos 59.º e 60.º do regime geral dos Revisores Oficias de

Contas, republicado pelo DL n 224/2008 de 20/11 e será acordado pelo CA, a qual define

como valor de remuneração do Fiscal Único o valor mensal de Euro 340, à qual acresce iva à

taxa em vigor.



4. Auditor externo

A auditoria às contas da MARB, S.A. é realizada pelo ROC e SROC referidos no ponto anterior,

não se aplicando outro auditor externo.

 Remuneração do Auditor Externo

A auditoria às contas da MARB, S.A. é realizada pelo SROC/ROC referidos no ponto anterior,

não existindo outro auditor externo.

c) Remunerações dos restantes trabalhadores

 Foi dado cumprimento às orientações vigentes em 2016 relativas às remunerações,

aplicou os efeitos salariais previstos na lei, que estipula a reversão progressiva

(trimestralmente), da redução remuneratória, até à sua extinção no último trimestre

de 2016, Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro

e Lei n.º 7-A/2016;

 Foi dado cumprimento à proibição de valorizações remuneratórias nos termos da Lei

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro;

 Foram efetuadas as estimativas de férias e subsídios de férias a pagar em 2017,

relativas a 2016, de acordo com a Lei 42/2016 de 28/12 (OE 2017).
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