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                                                                                                      Exm.º Senhor Presidente 
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                                                                                            Almada, 08 de Janeiro de 2018 
 

 

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma o 

Deputado Municipal do CDS-Partido Popular, António Pedro Maco, apresentar 

Requerimento à Câmara Municipal de Almada 

Assunto: Ataques de animais errantes na via pública  

 

 

Considerando que: 

1 – Têm ocorrido relatos de ataques de animais errantes e potencialmente perigosos na via 

pública no concelho de Almada (matilha de cães), onde alegadamente cerca de trinta gatos, 

foram atacados. 

2 - Pelo porte fisico dos animais caninos já identificados e referenciados por inúmeros 

municipes nomeadamente na zona do Pragal/Ramalha, a continuidade desta prática pode 

colocar em perigo a integridade fisica não só dos felinos mas também dos humanos 

incluíndo crianças, que se cruzem com estes animais, tal como colocar em risco a higiene e 

saúde pública. 

3 -  Apesar das Inúmeras queixas que já terão sido apresentadas junto da PSP e da Câmara 

Municipal, tendo esta última à sua responsabilidade a matéria que regulamenta as questões 

relacionadas com o assunto supra citado, até ao momento, alegadamente os ataques 

persistem. 



4 -  As forças de segurança e a Câmara Municipal de Almada, devem zelar pelo estrito 

cumprimento das normas de segurança que proporciem um ambiente sereno em 

comodidade e seguro aos seus cidadãos, devendo zelar em simultâneo para o bem-estar, sã 

convívio e harmonia dos seres vivos quer humanos quer animais e todo o meio envolvente. 

 

O CDS-PP, ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal de Almada questiona a Câmara 

Municipal no seguinte: 

 

1 –    Tem a Câmara Municipal de Almada conhecimento dos alegados ataques em cima 

relatados, tal como conhecimento das queixas apresentadas por vários munícipes ?  

2 –  Que responsabilidades regulamentares tem a Câmara Municipal de Almada na 

resolução deste problema? 

3 -   Que medidas pretende a Câmara Municipal tomar para reverter a situação de 

devolver a paz e a harmonia entre as várias espécies de animais em causa? 

4 –  Considera ou não, a Câmara Municipal, que este problema pode causar alarme 

público tal como consubstanciar um perigo para a integridade fisica de pessoas e 

restantes animais colocando em risco a higiene pública? 

 

António Pedro Maco 

Deputado Municipal do CDS-PP  

 

 


