REGRAS DE INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS DE
PARTICIPAÇÃO NO FIM DE SEMANA SÉNIOR 2019

Artigo 1.º
Objeto
A viagem de Fim de Semana Sénior 2019, organizado pela Freguesia do Lumiar, doravante
referida como “a viagem” é regulada pelas presentes regras gerais de inscrição e participação.

Artigo 2.º
Destinatários
1 – A atividade destina-se a cidadãos residentes e recenseados na Freguesia do Lumiar, com
idade igual ou superior a 55 anos, doravante designados por “Participantes”.
2 – Os cidadãos ainda no ativo não estão impedidos de participar, mas não beneficiam de
comparticipação prevista no artigo 5.º.
3 – Cada participante pode ser acompanhado pelo cônjuge ou unido de facto,
independentemente da idade deste.
4 – A atividade destina-se a um número máximo de 50 participantes.

Artigo 3.º
Inscrições
1 – As inscrições decorrem nos serviços de atendimento da Junta de Freguesia do Lumiar,
sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, Lisboa, a partir de dia 13 de novembro no
horário de funcionamento daqueles serviços, entre as 9h00 e as 17h00.
2 – No momento da inscrição devem ser apresentados os seguintes documentos:
a) Bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão;
b) Cartão de saúde, quando aplicável;
c) Declaração médica ou termo de responsabilidade em como não existem
inconvenientes de saúde na participação na atividade;

3 – A inscrição é aceite com a entrega de cópia dos documentos referidos no número
anterior.
4 – Os participantes que, por serem titulares de pensões ou rendimentos abaixo do salário
mínimo nacional e que pretendam gozar da comparticipação prevista nos termos do n.º 3 do
artigo 5.º devem ainda apresentar obrigatoriamente, caso os serviços ainda não disponham
destes dados de atividade anterior:
a) Comprovativo da totalidade dos valores auferidos no presente ano;
b) Declaração de IRS respeitante ao ano anterior.
5 – Deve ainda ser fornecido um contacto de familiar ou de outra pessoa que deva ser
contactada em caso de necessidade.

Artigo 4.º
Critérios de seleção
1 – Os participantes são selecionados por ordem de inscrição.
2 – Havendo interessados em número superior ao referido no n.º 4 do artigo 2.º estes são
registados em lista de espera, e são chamados caso existam desistências, em função do valor
das suas pensões, com prioridade para os que tenham pensões de valor mais baixo.

Artigo 5.º
Custo e forma de pagamento
1 – A atividade tem um custo total de 380,00€.
2 – A Freguesia do Lumiar comparticipa parcialmente a viagem dos participantes que
demonstrem ter rendimentos de valor inferior ao salário mínimo nacional, sendo o valor da
comparticipação de 60,00€ sobre o custo total.
3 – Os participantes que queiram usufruir de quarto individual devem pagar um custo
acrescido de 65,00€.
4 – O pagamento deve ser efetuado durante o prazo de inscrições.
5 – Os participantes podem requerer o pagamento faseado, a realizar até maio de 2020,
competindo ao Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar decidir, nomeadamente com

fundamente na existência de fatores económicos que impeçam o pagamento integral do
montante devido no momento da inscrição.
6 – Nas situações de desistência são respeitadas as regras e prazos da agência de viagens com
a qual a Freguesia do Lumiar venha a contratar o serviço.

Artigo 6.º
Local e duração
1 – A viagem de Fim-de-semana Sénior 2019 tem como destino Santiago de Compostela e
outros locais na Galiza.
2 – A atividade tem uma duração de 4 (quatro) dias e 3 (três) noites e realiza-se de 5 a 8 de
dezembor

Artigo 7.º
Alojamento, alimentação e transporte
1 – Os participantes ficam alojados em Hotel de 4 estrelas, em quartos individuais, duplos
ou triplos.
2 – Os participantes que queiram ficar hospedados em quarto individual devem declarar essa
intenção no momento da sua inscrição e pagar o valor correspondente, referido no n.º 3 do
artigo 5.º.
3 – Os participantes que não optem por quarto individual são distribuídos por quartos
duplos, de acordo com a disponibilidade dos serviços contratados e atendendo, sempre que
possível, às preferências que tenham manifestado no momento de inscrição.
4 – Os participantes dispõem de regime de pensão completa que inclui pequeno almoço,
almoço e jantar.
5 – Estão ainda incluídas as passagens aéreas, viagens de autocarro de turismo e seguro de
viagem.

Artigo 8.º
Programa
A atividade inclui um programa de visitas pela cidade e outros locais que é oportunamente
divulgado a todos os participantes em reunião a realizar na Junta de Freguesia do Lumiar.

Artigo 9.º
Interpretação e integração de lacunas
A interpretação e integração de lacunas às presentes regras de inscrição e participação são
realizadas por despacho do Presidente da Junta de Freguesia.

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia do Lumiar do dia 7 de novembro de 2019.

O Presidente
PEDRO DELGADO ALVES

