Câmara Municipal de ….
(morada)
Local, data
Carta registada com aviso de receção
Assunto: Sugestão/reclamação
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de….
ou
Exmo Vereador…..,
(Nome), residente (morada completa), portador do Cartão de Cidadão/B.I número …,
diagnosticado com uma Doença Inflamatória do Intestino (DII)- …. desde …., vem expor os
seguintes factos:
(elencar os factos por ordem cronológica e relevância)
No passado dia (data em que esteve na praia), o requerente encontrava-se na praia
concessionada/ não concessionada (manter o que interessa) quando precisou de utilizar com urgência
as instalações sanitárias da praia, deparando-se, com muita surpresa e indignação, com a flagrante
ausência dos mesmos / a incompreensível falta de limpeza / a exigência de pagamento para o uso das
mesmas (manter o que interessa).
É de esperar que uma praia da qualidade desta (se esta tiver bandeira azul ou qualquer outro
registo de qualidade referir aqui), em época balnear, tenha serviços sanitários à disposição.
Para qualquer cidadão esta falha é inevitavelmente incómoda, para um doente com Crohn ou
colite ulcerosa (as formas mais comuns de uma Doença Inflamatória do Intestino) é totalmente
inadmissível, podendo ser muito doloroso, até impossível, não usar sanitários, podendo causar
severos danos físicos e morais a doentes que já se esforçam quotidianamente para manter uma vida
normal. A exigência que se tenha que fazer a escolha da praia em função da existência ou não de
uma casa de banho é, flagrantemente, discriminatória para as pessoas com uma DII.
Cabendo ao município a conservação e manutenção da referida praia (se não for
concessionada) ou cabendo ou município a fiscalização conjunta da referida praia, venho por este
meio exigir que a Câmara Municipal diligencie o mais rapidamente possível a limpeza/colocação de
sanitários gratuitos (manter o que interessa) na referida praia.
Caso não obtenhamos uma resposta positiva após a próxima Assembleia Municipal, onde
acredito o tema merecerá a melhor atenção dos presentes, teremos de recorrer a outros meios à nossa
disposição para a defesa dos nossos direitos.
Pede deferimento,
Assinatura manuscrita
____________________
Anexos: 1. Fotos do local

Capitania de ….
(morada)
Local, data
Carta registada com aviso de receção
Assunto: Sugestão/reclamação

Exmo Capitão do Porto (caso a praia seja concessionada)

(Nome), residente (morada completa), portador do Cartão de Cidadão/B.I número …,
diagnosticado com uma Doença Inflamatória do Intestino (DII) - …. desde …., vem expor os
seguintes factos:
(elencar os factos por ordem cronológica e relevância)
No passado dia (data em que esteve na praia), o requerente encontrava-se na praia
concessionada quando precisou de utilizar com urgência as instalações sanitárias da praia,
deparando-se, com muita surpresa e indignação, com a flagrante ausência dos mesmos / a
incompreensível falta de limpeza / a exigência de pagamento para o uso das mesmas (manter o que
interessa).
É de esperar que uma praia da qualidade desta (se esta tiver bandeira azul ou qualquer outro
registo de qualidade referir aqui), em época balnear, tenha serviços sanitários à disposição.
Para qualquer cidadão esta falha é inevitavelmente incómoda, para um doente com Crohn ou
colite ulcerosa (as formas mais comuns de uma Doença Inflamatória do Intestino), é totalmente
inadmissível, podendo ser muito doloroso, até impossível, não usar sanitários, podendo causar
severos danos físicos e morais a doentes que já se esforçam quotidianamente para manter uma vida
normal. A exigência que se tenha que fazer a escolha da praia em função da existência ou não de
uma casa de banho é, flagrantemente, discriminatória para as pessoas com uma DII.
Cabendo à capitania a fiscalização conjunta da referida praia concessionada, venho por este
meio exigir que sejam requeridas as diligências para, o mais rapidamente possível, seja realizada a
limpeza/colocação de sanitários gratuitos (manter o que interessa) na referida praia
Pede deferimento,
Assinatura manuscrita
Assinatura manuscrita
____________________
Anexos: 1. Fotos do local

