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Considerando que:

o

Em setembro de t998,

foi inaugurado o Monumento ao Emigrante, Escadório

e

Jardins, na freguesia de Laúndos, mandados construir pelo saudoso Dr. Manuel
Moreira Giesteira;

.

Desde

a inauguração desse conjunto, as despesas de

manutenção foram sendo

suportadas, na sua totalidade, pelo próprio Dr. Manuel Moreira Giesteira;

.

Desde o falecimento do Dr. Manuel Giesteira, em de julho de 2oo9, pese embora o

enorme esforço da Paróquia, da Confraria de São Félix e da Junta de Freguesia, não
tem sido possível preseruar toda a beleza daquele conjunto;

o

Aliada à impossibilidade que a Paróquia manifesta quanto à manutenção dos jardins,

com as respetivas mudas de flores de época, a falta de áryua tem-se agravado nos
últimos anos, o que veio piorar de forma sigiificativa o estado de conservação dos
mesmos, contribuindo de forma negativa parc a imagem que hoje vemos, bem
díferente daquela que o Dr. Manuel Gíesteira nos deixou;

o

O conjunto jardins S. Félix constitui algo a proteger e cuidar, único no

nosso

Concelho, com potencialidade para continuar a atrair cada vez mais turismo para
Laúndos e para a Póvoa de Varzim;

.

Apesar de ser património da Paróquia de Laúndos, o Escadório, Jardins, Capela da
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Memória e Monumento ao Emigrante encontram-se permanentemente, z4 horas por

dia, acessíveis ao público, sendo um cartão de visita e miradouro único para

os

turistas que visitam a Póvoa de Varzim;

o

ff Fábrica da lgreja

Paroquial de Laúndos veio solicitar o apoio do Município para

a

conservação e manutenção dos jardins de S. Félix;

.

De acordo com a proposta obtida pela Fábrica da lgreja Paroquial de Laúndos,
apresentada pela sociedade A.F. Costa - Comercialização de Produtos deJardinagem,

Lda.,

o preço mensal da conservação e manutenção dos Jardins de S. Félíx é de

2.5oo,oo €, acrescido de IVA à taxa legal;

.

Pelo interesse público dosJardins de S. Félix, o Município manifestou disponibilidade
para subsidiar a sua conservação e manutenção;

o Mutittcípto on PovoR or VRRzttvt, neste ato representada pelo Vice-Presidente da Câmara,
LuÍs DtnunnTtNo DE CnRvnLHo

BAlstn, em execução da deliberação tomada pela Câmara

Municipal em sua reunião de 6 de julho de 2c21 e
a FÁentcn on lcnrln PRRoqutnl or LnúNoos, pessoa coletiva religiosa n.o 5o'r,27o.264, com
sede no lugar de Nossa Senhora da Saúde, na freguesia de Laúndos, deste concelho, neste

ato representada pelo seu Presidente, PnDRr Gurr-HrRur GurunRÃrs Prrxoro,
nos termos do disposto nos artigos 33.o, n.o
Locais (aprovado pela Lei n.o 75f

t, alínea u) do RegimeJurídico

das Autarquias

zoq, de tz de Setembro),

celebram e recíprocamente aceitam o Contrato-Programa que se rege pelas seguintes
cláusulas:
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O presente Contrato-Programa tem por objetivo o incentivo e a cooperação financeíra

entre os outorgantes, no âmbito específico do apoio destinado à manutenção
conservação do conjunto denominado Jardins de S. Félix

e

- incluindo o Escadório, o

Monumento ao Emigrante e a Capela da Memória.
SrcuNoR

O MuNtcípto oR Povon or VRRzltrt compromete-se a prestar apoio financeiro à FÁeRtcn oR

lcnrla PnnoqutnL or LnÚnoos através de subsídio, no montante de 36.9oo,oo

€ (trinta e

seis mil e novecentos euros), para prossecução do objectivo definido na Cláusula primeira,

a liquidar durante o ano de zozt.
TrRcrrRn

Da atribuição do subsídio referido na Claúsula anterior decorre, para a FÁenrcn on lcnrln
PnnoqutRt- or LnÚruoos, a obrigação de manter aberto ao público, e em perfeito estado de

manutenção e conseruação, o conjunto denominadoJardins de S. Félix.
Qunnrn

A

FÁentcn

oa lcnrln

PARoQUIAL

or LnúNoos compromete-se a assegurar uma estreita

colaboração com

o Muxlcípto on PovoA DE VARZIM,

acompanhamento

e execução deste Contrato-Programa e, em especial, a assegurar

com vista ao mais correcto

princípios de boa gestão financeira.
Qurnrn

1.

O

acompanhamento

e controlo deste

Contrato-Programa

é feito pela CÂunnn
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MurutctpRL on PovoR De VnRztivt, assistindo-lhe

o dileito de, por si ou por terceiros,

fiscalizar a sua execução.

2.

A falta de cumprimento do presente

Contrato-Programa ou

o desvio dos seus

objectivos por parte da FÁentcn on lcnrln Pnnoqurnl oe LnúNoos constituijusta causa
da resolução do contrato, podendo implicar a devolução dos montantes recebidos.

3'

A não afetação da verba atribuída aos fins a que se destina, implica a devolução dos
montantes recebidos ao abrigo deste contrato.
Srxrn

No final do ano deverá a FÁentcn on lcnr.;n PnnoqurnL or Lnúnoos apresentar um relatório
final, detalhando toda a açãto desenvolvida em execução do presente Contrato-Programa.
SÉrrun

O presente Contrato-Programa vigora durante o ano civil de zozr.

lnronunçÃo FtNRNcrtRn RELATTvA Ao

ENCARGo RESULTANTE

oo CoNrRnto-PRocRnun:

Rubrica do Orçamento do Município: o4f o4.o7.o.t.og;
a

O cabimento orçamental tem o número 2g1S e o compromisso tem o número 2SgS.

Em cumprimento da legislação em vigor, a FÁantcn on lcnrln PARoeutAL DE LAúNDos
apresentou:

1.

Declaração comprovativa da regularização da situação contributiva para com
segurança social;

2.

Declaração comprovativa da situação tributária regularizada.
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AeLrcnçÃo oo Coorco oos Corurnnros púaLrcos:

r

Nos termos previstos na alínea c) do n.o 4 do artigo
5.o do Código dos Contratos
PÚblicos,

a Parte ll (contratação pública) desse diploma legal não é aplicável

à

celebração do presente Contrato-programa.
Grsron oo CorrrrRRro:

o

Q gestor do contrato em nome do Murutcípto on Povon

DE

VnRzltrt, nos termos do

artigo z9o.o'A do Código dos Contratos Públicos, é o Chefe da Divisão Municipal
de Serviços Ambientais, lsac António Monteiro Reina Moreira.
Feito em duplicado, ficando um exemplar em poder de cada uma das entidades, na póvoa
de Varzim, no dia 7 de julho de zozt.

Prr-o

Muu
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nLHo BRrrsrn
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