
6. Cumprimento das orientações legais ao nível das Remunerações

a) Remuneração dos Órgãos Sociais

A MARÉ, S.A. aplicou as orientações vigentes em 2016 relativas às remunerações.

A MARÉ, 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 aos membros da mesa da

Assembleia Geral.

2. Conselho de Administração

No exercício de 2016, na sequência da reunião da Assembleia Geral de 7 de agosto de 2015

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

Em Assembleia Geral na MARE realizada em 29 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 Dr. Miguel Sabino Franco e Abreu, 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: Dr. Gonçalo Matos Correia Castro de Almeida Velho.

Por forma a facilitar a exposição relativamente à composição dos órgãos sociais, será feita a

distinção entre os dois períodos do mandato 2015/2017.

Relativamente às remunerações do Conselho de Administração:



Conforme referido, os órgãos sociais da empresa não auferem diretamente qualquer

remuneração, uma vez que, de acordo com o Estatuto de Gestor Público, apenas podem ser

remunerados pela empresa participante que representam. No que respeita aos vogais

executivos nomeados pela SIMAB, S.A., o desempenho de cargos sociais é debitado

mensalmente pela SIMAB, S.A. à MARE, S.A.

O Desempenho de Cargos Sociais foi estabelecido em Assembleia Geral pelos seguintes

montantes:

 Presidente (DCS SIMAB) – Remuneração mensal, 14 meses, no valor de Euro 450;

 Vogal (DCS SIMAB) - Remuneração mensal, 14 meses, no valor de Euro 250.

A MARÉ, S.A. não incorre em gastos relativamente a comunicações móveis, viaturas e

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

Não são processadas quaisquer remunerações relativamente ao Vogal Dr. Adelino da Fonseca,

indicado pelo acionista Município de Évora, sendo apenas suportados encargos com seguro de

saúde.

3. Fiscalização - Fiscal Único/Revisor Oficial de Contas (ROC)

Os honorários do ROC, nomeado na AG de 7 de agosto de 2015, foram definidos tendo em

conta o disposto no Estatuto dos Revisores Oficias de Contas, bem como a deliberação tomada

na mesma AG, a qual define como valor de remuneração do Fiscal Único o valor mensal de

Euro 250, à qual acresce iva à taxa em vigor.



4. Auditor Externo

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

não existindo outro auditor externo.

b) Remuneração do Auditor Externo

A auditoria às contas da MARE, 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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