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Assunto: Gestão financeira da Capital Europeia da Cultura

Destinatário: Fundação Cidade de Guimarães

Ex. ma Sr.ª Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
1 – O CDS-PP pediu informações à Fundação Cidade de Guimarães, no Requerimento
68/XII/1ª-EI, sobre a sua gestão financeira do evento Capital Europeia da Cultura.
2 – O Presidente da Fundação Cidade de Guimarães, João Serra, respondeu ao Requerimento
68/XII/1ª-EI do CDS-PP, tendo a resposta dado entrada na Assembleia da República a 4 de
Julho de 2012, embora a mesma falhasse em esclarecer questões colocadas pelos Deputados
do CDS-PP.
3 – Porque as questões que então foram colocadas são consideradas, pelo Grupo Parlamentar
do CDS-PP, como sendo da maior importância, porque se mantém a necessidade de obter
respostas a essas questões, o Grupo Parlamentar do CDS-PP vem por este meio reiterar o seu
pedido de esclarecimento quanto a essas questões.
Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea e) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao
Presidenteda Fundação Cidade de Guimarães, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos
e fundamentos que antecedem, a seguinte informação:
1 – Qual o orçamento inicial previsto pela Fundação Cidade de Guimarães para o evento
Capital Europeia da Cultura 2012 e qual a proveniência desse financiamento.
2 – Se alguma das entidades financiadoras reduziu o financiamento previsto, e caso isso
se tenha verificado, a indicação dessas entidades.

3 – Se o orçamento inicial será cumprido, ou se é expectável alguma redução ou aumento
desse Orçamento. Em caso de existência de alterações, seja de redução ou de aumento,
solicita-se a indicação dos montantes.
4 – Se a Fundação Cidade de Guimarães recorreu a empréstimos bancários, de modo a
poder financiar o evento Capital Europeia da Cultura 2012. Em caso afirmativo, solicita-se
a indicação das entidades com que foram contratualizados esses empréstimos, a sua
duração e a taxa de juro associada ao empréstimo.
5 – Se recorreu a empréstimos bancários, solicita-se a justificação da Fundação Cidade
de Guimarães para essa necessidade.

Palácio de São Bento, terça-feira, 31 de Julho de 2012
Deputado(a)s
ALTINO BESSA(CDS-PP)
INÊS TEOTÓNIO PEREIRA(CDS-PP)
MICHAEL SEUFERT(CDS-PP)
TELMO CORREIA(CDS-PP)
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