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Assunto: Animais errantes em São Miguel de Souto

Destinatário: Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Considerando que:
O Grupo Parlamentar do CDS-PP recebeu queixas de moradores de São Miguel de Souto,
Santa Maria da Feira, sobre a existência de um elevado número animais errantes e sem controlo
naquela localidade.
A situação vem preocupando a população de São Miguel de Souto, que, desde há um ano, vêm
alertando as autoridades municipais e de segurança para a existência de matilhas de cães
próximo das residências, que lutam entre si e matam outros animais, nomeadamente gatos,
para se alimentar.
Os moradores de São Miguel de Souto manifestam também preocupação com a sua própria
integridade física e, principalmente, com a seguranças das crianças, admitindo que os animais
possam atacar alguém, dada a falta de controle sobre as matilhas e a falta de ação da
Autarquia.
Neste âmbito, chegou também ao conhecimento do GP CDS-PP a resposta da autoridade
veterinária de Santa Maria da Feira, a uma exposição dos morados da localidade, afirmando que
«desde o passado dia 13 de abril (2017) […] estão suspensas as entradas de animais no Canil
Intermunicipal, devido ao estado de sobrelotação do espaço».

Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
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Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos
e fundamentos que antecedem, a seguinte informação:
1. Tem V. Exa. conhecimento das preocupações dos habitantes de São Miguel de Souto,
relativas à existência de animais errantes e sem controle na localidade?
2- Confirma V. Exa. que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira não pode recolher
animais por sobrelotação do Canil Intermunicipal?
3- Tem V. Exa. conhecimento de algum caso de ataque de animais a pessoas, no âmbito
da situação reportada?
4- Que medidas foram tomadas no sentido de resolver esta situação e devolver à
população o sentimento de segurança essencial ao seu bem-estar e ao seu dia a dia?

Palácio de São Bento, 11 de maio de 2018
Deputado(a)s
JOÃO PINHO DE ALMEIDA(CDS-PP)
ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)
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