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em reporte, a entidade deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e o 
que entrou). 

Em Assembleia Geral de 31 de maio de 2017 foi nomeado o Dr. Ricardo Jorge Pinto Dias (ROC n.º 

1819), em substituição do Dr. Manuel Marques da Costa Figueiredo, mantendo-se em representação 

da sociedade A. Figueiredo Lopes, Manuel Figueiredo & Associados SROC, Lda, SROC, n.º 85 

O Fiscal Único (ROC suplente) nomeado é o Dr. Carlos Lisboa Nunes, ROC n.º 427, representante 

da SROC Grant Thornton & Associados, SROC, Lda. 

 

2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em 
que o ROC presta contas à entidade. 

Não existem limitações legais. 

 

3. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções 
consecutivamente junto da entidade/grupo, bem como indicação do número de 
anos em que o ROC presta serviços nesta entidade, incluindo o ano a que se refere 
o presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano em 
referência, apresentados segundo os formatos seguintes: 

 

 

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

incorporando a redução remuneratória, e tem um valor anual de 4.320 euros. 

Compete ao ROC o dever de proceder a todos os exames e verificações necessários à revisão e 

certificação legal de contas. Trimestralmente envia um relatório de fiscalização, baseado no 

processo de auditoria às contas. 

 

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. 

 

U: Euro

Mandato

(Inicio - Fim) Nome
N.º  inscrição 

na OROC

N.º  registo 

na CMVM
Forma (1) Data Contratadada (2)

ROC/Fiscal Único 
A.Figueiredo & Associados SROC, Lda, 

representada por Ricardo Jorge Pinto Dias  (4)

SROC:85; 

ROC:1819
20170008 AG 25/03/2013 360,00 5 4

ROC Suplente
Grant Thornton & Associados, Lda, representada 

por Dr. Carlos Lisboa Nunes (3)

SROC: 67; 

ROC:427
20161113 AG 25/03/2013 - 10 3

(1) indicar AG/DUE/Despacho

(2) remuneração mensal contratada

(3) Nº de anos na qualidade de ROC Suplente

(4) Em AG de 29/5/17 foi nomeado Ricardo Jorge Pinto Dias em substituição de Manuel Marques da Costa Figueiredo

2016/2018

Cargo

Identificação SROC/ROC Designação N.º  de anos de 

funções 

exercidas na 

entidade

N.º  de anos 

de funções 

exercidas 

no grupo
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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 MARF, S.A. é realizada pelo ROC e SROC referidos no ponto anterior, não 

se aplicando outro auditor externo. 

 

2. Explicitação8 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 MARF, 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 
de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua 
contratação. 

A MARF, 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 rede9 e discriminação da 
percentagem respeitante aos seguintes serviços, apresentada segundo o formato 
seguinte: 

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

 

VI. Organização Interna 

A. Estatutos e Comunicações 

1. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da entidade. 

De acordo com o artigo 12.º dos Estatutos da Sociedade, a Assembleia Geral pode deliberar em 

primeira convocação sobre quaisquer matérias desde que estejam presentes, ou representados, 

acionistas que representem pelo menos cinquenta e um por cento do capital social. 

                                                           
8 Acompanhada de menção à legislação aplicável. 

9 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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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 

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 fundamentais11 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 MARF, S.A. www.marf.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 

                                                           
11 Vide ponto II, n.º 1 
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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 

Auditoria, Controlo Interno e Eficiência de Recursos (AACIER), os quais englobam os mecanismos 

de prevenção, deteção e resposta a casos de conduta irregular ou ilícita.  

Será ainda responsável pela proposta de revisão do plano, que deverá ocorrer de dois em dois anos, 

salvo se se mostrar necessário alguma alteração intercalar devido à ocorrência de alterações 

significativas no ambiente institucional ou operacional de cada uma das empresas do Grupo.  

O Conselho de Administração deverá, no âmbito do programa de formação, desenvolver ações de 

formação/sensibilização, com caráter regular, de forma a promover uma cultura antifraude desde 

os órgãos sociais, até aos seus colaboradores ou prestadores de serviços agindo em nome da 

empresa ou do Grupo e comunicar as responsabilidades e processos definidos na presente política. 

Anualmente é elaborado o relatório anual de gestão de riscos, dando cumprimento aos mecanismos 

de controlo no âmbito da atividade corrente de todas as empresas, tendo referido que não se 

encontram evidências de violação dos mecanismos de prevenção, deteção e resposta a casos de 

conduta irregular ou ilícita, os quais decorrem, consoante o caso, da lei aplicável em vigor e das 

normas instituídas nas empresas do Grupo. 

Todos os órgãos sociais, colaboradores ou prestadores de serviço agindo em nome da empresa ou 

do Grupo, são responsáveis pela prevenção e deteção de situações irregulares ou ilícitas que 

tenham ocorrido ou possam vir a ocorrer. A atividade deve sempre pautar-se por princípios de 

interesse geral direcionados para o melhor desempenho da missão do Grupo. Havendo em qualquer 

circuito situações passiveis de corrupção, cabe aos envolvidos evitar as mesmas e se for caso disso 

denunciá-las, não devendo, em caso algum, existirem benefícios individuais e vantagens devido ao 

conhecimento de informações relacionadas, direta ou indiretamente, com a atividade das 

empresas ou do Grupo. 


































































































