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Assunto: Remuneração por prestação de serviços paga pela Fundação Cidade de

Guimarães.
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Exmo. Senhor Presidente da Assemb/eia da República

o Grupo Parlamentar do Blocode Esquerda teve conhecimento que o vereador do PSDda Câmara

Municipal de Braga, Ricardo Rio, assinou com a Fundação Cidade de Guimarães um contrato de

prestação de serviços de assessoria à estruturação e implementação do mecenato, no âmbito do

projecto Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura,que terá a duração de seis meses e meio, e

pelo qual irá receber 35 mil euros.

A notícia é tanto mais surpreendente quando surge apenas dois meses depois do país se ter

indignado com os elevadíssimos vencimentos do Conselho de Administração da Fundação Cidade de

Guimarães - entidade pública responsável pela gestão de Guimarães 2012 Capital Europeia da

Cultura - e que levou a Comissão de Vencimentos, que é presidia pelo Presidente da Câmara de

Guimarães,a reduzirem30por centoas referidasremunerações.

A necessidade de contenção de custos, tendo em conta a dificil conjuntura económica do país,

parece não se estender aos responsáveis máximos pelo Conselho de Administração da Fundação

Cidade de Guimarães (que, mesmo com a redução de 30%, continuam a auferir uma remuneração

mensal superior ao salário do Presidente da República)nem às suas assessorias, uma vez que, e de

acordo com o divulgado pela comunicação social, o dirigente do PSDde Braga, pela execução de

tarefas de assessoria, vai receber cerca de 6 mileuros mês.

o Bloco de Esquerda, em coerência com as posições já assumidas sobre a remuneração dos

elementos do Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães, considera estes

valores exagerados face aos enormes sacrificios que estão a ser pedidos à maioria dos portugueses

e, nomeadamente, aos cortes que afectam todo o sector cultural.

Numa altura em que programação cultural e criação artística é posta em risco por falta de
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orçamento, aparece como manifestamente desproporciOIlado e impróprio que a remuneração da

administração e assesso~ias da Guimarães Capital Europeia da Cultura absorva tão grande fatia do

investimento público disponível para a actividade cultural que a justifica.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério

da Cultura, as seguintes perguntas:

1. Tem o Governo conhecimento que a FCG assinou com o vereador do PSD da Câmara

Municipal de Braga, Ricardo Rio, um contrato de prestação de serviços de assessoria à

estruturação e implementação do mecenato, no âmbito do projecto Guimarães 2012 Capital

Europeia da Cultura, que terá a duração de seis meses e meio, e pelo qual irá receber 35 mil

euros?

2. Tem o Governo conhecimento dos valores que estão a ser pagos ~s pessoas/entidades com

quem a FundaçãoCidadede Guimarãesassinou contratos de prestação de serviços?

3. Tendo em conta a difícilconjuntura económica e social que o país atravessa, e as restrições

impostas aos vários agentes culturais, considera o Governoque remunerações desta ordem

de grandeza são justas?

Palácio de São Bento, 9 de Fevereiro de 2011.
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