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A remuneração mensal foi apresentada mediante Proposta de Prestação de Serviços, já 

incorporando a redução remuneratória, nos termos da lei em vigor, e tem um valor anual de 4.080 

euros. 

 

4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade e/ou prestados pelo 
ROC que representa a SROC, caso aplicável. 

Para além dos serviços de auditoria e revisão às contas, não foram prestados outros serviços pelo 

ROC ou SROC. 

 

F. Auditor Externo 

1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa no 
cumprimento dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM, 
assim como a indicação do número de anos em que o auditor externo e o respetivo 
sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções exercem funções 
consecutivamente junto da entidade e/ou do grupo, bem assim como a 
remuneração relativa ao ano em referência, apresentados segundo o formato 
seguinte: 

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

se aplicando outro auditor externo. 

 

2. Explicitação6 da política e periodicidade da rotação do auditor externo e do 
respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções, bem como 
indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e 
periodicidade com que essa avaliação é feita. 

A MARB, S.A. não dispõe de Auditor Externo. 

 

3. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor 
externo para a entidade e/ou para entidades que com ela se encontrem em 
relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos internos para efeitos 

                                                           
6 Acompanhada de menção à legislação aplicável. 

Mandato

(Inicio - Fim) Nome

N.º  

inscrição 

na OROC

N.º  registo 

na CMVM
Forma

 (1)
Data

 (4)
Contratad

ada (€) 
(2)

ROC/Fiscal 

Único 

A.Figueiredo & Associados SROC, 

Lda, representada por Ricardo 

Jorge Pinto Dias (4)

SROC:85; 

ROC:1819
20170008 AG 16/07/2015 340,00 6 2

ROC Suplente Marco António da Costa e Dias 1616 20161226

(1) indicar AG/DUE/Despacho

(2)  remuneração mensal contratada

(3) Em AG de 31/5/2017  foi nomeado Dr. Ricardo Jorge Pinto Dias em substituição de Manuel Marques da Costa Figueiredo

Cargo

2015/2017

N.º  de anos 

de funções 

exercidas no 

grupo

N.º  de anos 

de funções 

exerc idas na 

entidade

Identificação SROC/ROC Designação 
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de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua 
contratação. 

A MARB, S.A. não dispõe de Auditor Externo. 

 

4. Indicação do montante da remuneração anual paga pela entidade e/ou por 
pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras 
pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede7 e discriminação da 
percentagem respeitante aos seguintes serviços, apresentada segundo o formato 
seguinte: 

A MARB, S.A não dispõe de Auditor Externo. 

 

 

Missão, Visão e Valores 

A MARB, S.A. tem como missão proporcionar à população bens agroalimentares de elevada 

qualidade e variedade, através de uma infraestrutura de suporte ao comércio grossista. Assume-

se como uma organização que pretende contribuir ativamente para a melhoria da sociedade, 

através de uma adequada gestão do Mercado Abastecedor da Região de Braga, de modo a permitir 

a comercialização e distribuição de uma vasta gama de produtos e serviços. 

Na prossecução da sua missão, a MARB, S.A. ambiciona alcançar a visão de ser uma empresa de 

referência no universo dos Mercados Abastecedores e no panorama agroalimentar da região de 

Braga e, em geral, do Noroeste, procurando a diferenciação positiva através do fornecimento de 

serviços credíveis e de valor, comprometida com a criação de valor para os operadores, clientes e 

consumidores. 

A MARB, S.A. assume como fundamentais um 

conjunto de valores que são entendidos, 

observados e vividos por todos os colaboradores 

na sua prática profissional, expressando os 

valores e os princípios da organização, a sua 

reputação, a maneira de estar dos seus 

colaboradores, entre si e com os restantes 

stakeholders, sejam acionistas, fornecedores, 

clientes, parceiros ou a sociedade em geral, 

traduzindo-se, entre outros e de forma sintética: Rigor; Proatividade; Polivalência; Compromisso; 

Humildade e Honestidade. 

 

                                                           

7 Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da alínea p) do artigo 2.º do Regime Jurídico da 
Supervisão de Auditoria, aprovado pelo artigo 2.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro. 
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as regras a que obedece o funcionamento geral de cada Mercado, quanto à sua organização 

e normas de funcionamento das diferentes instalações e infraestruturas que o compõem, 

bem como quanto a normas específicas de limpeza e remoção de resíduos, segurança 

interior, dias e horários de funcionamento, regras de circulação de veículos e sanções 

disciplinares. O RI aplica-se à universalidade que constitui o Mercado, submetendo-se às 

suas disposições todos os utentes que nele exercem qualquer tipo de atividade, a título 

permanente ou temporário e está disponível no site da MARB, S.A. www.marb.pt.. 

Os regulamentos internos são aprovados pelo Conselho de Administração e estabelecem os 

princípios, regras e condutas a adotar no desenvolvimento da atividade, de forma a permitir uma 

uniformização e melhor racionalização de procedimentos, no estrito cumprimento da legislação 

em vigor, destacando-se: 

� O Código de Ética, que visa estabelecer os objetivos gerais de caráter ético que o Grupo 

pretende alcançar e prosseguir interna e externamente, aceite por todos os colaboradores 

e publicado no site da MARB, S.A. www.marb.pt.; 

� O plano de emergência e respetivo plano de prevenção, que tem por objetivo definir a 

estrutura organizativa dos meios humanos e materiais existentes e estabelecer os 

procedimentos de atuação em caso de emergência, por forma a garantir a salvaguarda das 

pessoas, do ambiente e do seu património; 

� Plano de Gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e de conflitos de interesses; 

A preparação das demonstrações financeiras da MARB, S.A. é efetuada conforme normas do 

Sistema de Normalização Contabilística (SNC). As Demonstrações Financeiras da sociedade são 

auditadas por entidade externa, SROC, devidamente credenciada para o efeito, sendo alvo de 

relatórios trimestrais de acompanhamento. 

 

2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, 
que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde 
este se encontra disponível para consulta, assim como indicação da forma como 
é efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e 
fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes tendo em vista garantir um 
tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares 
de interesses legítimos, designadamente colaboradores da entidade, ou outros 
credores que não fornecedores ou, de um modo geral, qualquer entidade que 
estabeleça alguma relação jurídica com a entidade (vide artigo 47.º do RJSPE). 

A imagem e a identidade das Organizações resultam cada vez mais, para além do seu desempenho 

económico e financeiro, dos princípios, valores e comportamentos que assumem. 

Neste enquadramento, o Conselho de Administração da SIMAB, S.A. entendeu por bem proceder à 

elaboração de um Código de Ética que reflita adequadamente os valores e as normas de conduta 

que o Grupo SIMAB, os seus responsáveis e demais trabalhadores devem prosseguir. Nesse sentido, 

produziu um documento alargado a todas as empresas do Grupo e expressamente aceite por todos 
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os colaboradores. Em setembro de 2016 o Código de ética foi revisto pelo atual Conselho de 

Administração, mantendo não só o mesmo conjunto de princípios e valores, sem seguir as NP 4460-

1:2007 “Ética nas organizações Parte 1: Linhas de orientação para o processo de elaboração e 

implementação de códigos de ética nas organizações” e NP 4460-2:2010 “Ética nas organizações 

Parte 2: Guia de orientação para a elaboração, implementação e operacionalização de códigos de 

ética nas organizações”, observando-se, no entanto, o disposto no art.º 47º do Regime Jurídico do 

Setor Público Empresarial (RJSPE), como também se introduziram novas regras aplicáveis, de 

acordo com a entrada em vigor da RCM n.º 53/2016 de 21 de setembro. O Código de Ética assume 

como valores fundamentais15 o conjunto de valores que são entendidos, observados e vividos por 

todos os colaboradores na sua prática profissional, expressando os valores e os princípios da 

organização, a sua reputação, a maneira de estar dos seus colaboradores, entre si e com o mundo 

exterior, sejam acionistas, fornecedores, clientes, parceiros ou a sociedade em geral. O Código de 

Ética encontra-se disponível no site institucional da MARB, S.A. www.marb.pt. 

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 
Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador 
ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), 
assim como a identificação das ocorrências e as medidas tomadas para a sua 
mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação 
em vigor relativas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração do Relatório 
Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) do n.º 1 
do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação do local no sítio 
da entidade onde se encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de 
Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE). 

Em fevereiro de 2014 entrou em vigor o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas (PGRCIC), tendo sido feita a sua primeira revisão desde a sua implementação no início de 

2017, no entanto, salienta-se que se mantem inalterada o modo de identificação e mecanismos de 

controlo de situações que possam suscitar irregularidades.  

Este Plano foi adotado por todas as empresas do Grupo SIMAB, sob recomendação da SIMAB, S.A. 

O referido Plano tem por objetivo implementar a política de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas e de conflitos de interesses, de forma a prever ou controlar a ocorrência de 

situações ilícitas de qualquer natureza. O Grupo SIMAB está empenhado em todas as empresas do 

Grupo, em operar de acordo os mais elevados princípios éticos e legais. A integridade e idoneidade 

são aspetos essenciais da sua atividade, sempre no melhor interesse do Estado Português. A política 

é aplicável a todos os órgãos sociais e colaboradores do Grupo SIMAB, bem como prestadores de 

serviços agindo em nome da empresa ou do Grupo SIMAB, devendo prevalecer, nas diversas 

relações profissionais, a transparência, a idoneidade, a boa-fé, o rigor e o respeito.  

A responsabilidade pela coordenação dos mecanismos de gestão desta política é da área 

responsável pelos Recursos Humanos, atualmente assegurada pelo Gabinete de Apoio à 

Administração e à Gestão de Recursos (GAAGR), com o apoio da Direção Jurídica (DJ) e da Área de 

                                                           
15 Vide ponto II, n.º 1 
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2. Outras informações: a entidade deverá fornecer quaisquer elementos ou 
informações adicionais que, não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, 
sejam relevantes para a compreensão do modelo e das práticas de governo 
adotadas. 

 

Não existem quaisquer outros elementos ou informações adicionais, diferentes dos já 

apresentados, que sejam relevantes para a compreensão do modelo e das práticas adotadas. 

Sobre o presento documento, o Relatório e Parecer do fiscal Único regista, no 6.º parágrafo, o 

cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no n.º 1 do artigo 54.º do RJSPE. 

Relativamente às questões levantadas pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização 

do Setor Público Empresarial (UTAM)27, relativamente ao relatório do Governo Societário de 2016, 

a MARB, S.A. submeteu, no SIRIEF, em 1 de fevereiro de 2018, nova versão corrigida, estando a 

aguardar aprovação da UTAM. 

 

XI. ANEXOS DO RGS 

Como anexos ao relatório da entidade deverão ser incluídos pelo menos os seguintes 
documentos: 

                                                           
27 Relatório de análise 201/2017 de 14/06/2017 

S N N.A.

EGP  - artigo 32º e 33-º

Não utilização de cartões de crédito x

Não reembolso de despesas de representação pessoal x

Valor máximo das despesas associadas a comunicações x

Valor máximo de combustivel e portagens afecto mensalmente às viaturas 

de serviço
x

Despesas não documentadas - nº2 do artº 16º do DL n.º 133/2013 Ponto II.8 do Relatorio e Contas [Cumprimento das orientações legais]

Proibição de realização de despesas não documentadas x

Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - n.º 2 da 

RCM n.º 18/2014

Apresentadas no Ponto II.9 do Relatorio e Contas [Cumprimento das

orientações legais] no entanto não foi elaborado e divulgado um

relatório específico.

Elaboração e divulgação do relatório sobre remuneraçoes pagas a 

mulheres e homens
x

Contratação Pública

Normas de contratação pública pela empresa x

Normas de contratação pública pelas participadas x

Contratos submetidos a visto prévio do TC x zero contratos submetidos

Prevenção da corrupção

Elaboração e divulgação do relatório anual x

Auditorias do Tribunal de Contas x Ponto II.16 do Relatorio e Contas [Cumprimento das orientações legais]

Parque Automóvel x

N.º viaturas x 0%

Gastos com viaturas x 5%

Gastos Operacionais das empresas Públicas x -2% Ponto II.13 do Relatorio e Contas [Cumprimento das orientações legais]

Princípio da Unidade de Tesouraria (artigo 28.º do DLei 133/2013)

Disponibilidades Centralizadas no IGCP x 0%

Disponibilidades e aplicação na Banca Comercial x 9.349 €

Juros auferidos  em incumprimento da UTE e entregues em 

receita do Estado
x 0 € Não foram recebidos juros de depósitos em 2017

Ponto II.7 do Relatorio e Contas [Cumprimento das orientações legais]

Ponto II.10 do Relatorio e Contas [Cumprimento das orientações legais]

Ponto II.11 do Relatorio e Contas [Cumprimento das orientações legais]www.marb.pt

Ponto II.13 do Relatorio e Contas [Cumprimento das orientações legais]

Ponto II.14 do Relatorio e Contas [Cumprimento das orientações legais] - 

Despacho 1075/16 da SET de 27 de out  de execionamento a todas as 

empresas do GRUPO SIMAB, incluindo a MARB, SA

Cumprimento das Orientações legais
Cumprimento Quantificação/I

dentificação

Apêndice 2 - MARB, S.A. - 2017

Justificação/Referencia ao ponto do Relatório
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1. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2017 que deverá conter 
informação referente ao desempenho e evolução da sociedade quanto a questões 
ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, igualdade do género, não 
discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à corrupção e tentativas de 
suborno (vide artigo 66-B do CSC) caso aplicável. 
 
Este ponto não é aplicável à MARB, S.A. uma vez que não presta serviço público e à 

data de encerramento do seu balanço não excede um número médio de 500 

trabalhadores. 

 

2. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido 
deliberada a aprovação do RGS 2017. 

3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do RJSPE. 

4. Declarações a que se refere o artigo 52.º do RJSPE. 

5. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Despacho 
que contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos documentos 
de prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) relativos ao 
exercício de 2016. 

 

 

O Conselho de Administração da MARB, S.A., 

 

 

 

Rui Paulo da Silva Soeiro Figueiredo 

 

 

Rui Manuel Pereira Martins 

 

 

Manuel Magalhães Mexia Monteiro da Rocha 

 

 

 

Braga, 7 de março de 2018 






































