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Destinatário: Câmara Municipal de Guimarães

D PERGUNTA Número /XI (

Assunto: Remuneração por prestação de serviços pagas pela Fundação Cidade

de Guimarães.

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Em resposta ao requerimento n28SS/XI/2i1 AL, subscrito pelos deputados Catarina Martins e Pedro

Soares, onde era solicitada à Câmara de Guimarães os "valores das actuais remunerações do Conselho

de Administração da Fundação Cidade de Guimarães", bem como a "cópia de todos os contratos de

prestação de serviços assinados pela FCG,onde conste a discriminação da natureza de cada um desses

serviços e a remuneração auferida", vem o presidente desta autarquia responder que "a Câmara

Municipal de Guimarães não possui os elementos solicitados relativos à actividade da Fundação Cidade

de Guimarães, pelo que o pedido da informação requeri da deve ser dirigido à referida Fundação".

Ora saberá com certeza o presidente da Câmara de Guimarães que sendo a Fundação Cidade de

Guimarães uma pessoa colectiva de direito privado", embora financiada com dinheiros públicos, não

tem de prestar contas, directamente, aos deputados.

O mesmo não se poderá dizer das entidades públicas que são as fundadores e as únicas responsáveis

pela constituição da Fundação, como consta do preâmbulo do Decreto-Lei n2202/2009 de 28 de

Agosto, que institui a Fundação Cidade de Guimarães.

Aliás, não se percebe que a autarquia vimaranense não possua os elementos solicitados quando, de

acordo com o que está plasmado no citado Decreto-Lei, para além de entidade fundadora, a Câmara,

através do seu presidente, além de ter assento no Conselho Geral, preside à Comissão de

Remunerações, comissão essa "à qual compete fixar as remunerações" (DL202/2009).

Parece igualmente claro que, para além de possuir os elementos solicitados, a Câmara de Guimarães

como entidade pública e financiadora de uma instituição que gere fundos públicos, tem o dever de
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prestar contas e de se reger por princípios de transparência.

Atendendo ao exposto e ao abrigo das disposiçõesconstitucionaise regimentúisaplicáveis,o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer, de novo, à Câmara Municipa,lde

Guimarães:

- Valores das actuais remunerações do Conselho de Administração da Fundação Cidade de

Guimarãese data em que entraram em vigor;

- Cópia de todos os contratos de prestação de serviços assinados pela Fundação Cidade de

Gui~arães, onde conste a discriminação da natureza de cada um desses serviços e a remuneração

aufei-ida.

Palácio de São Bento, 24 de Fevereiro de 2011.
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Pedro Soares Catarina Martins


