
 

 

 

 

 

Edital nos termos da alínea e) do ponto 4 do artigo 32.º da Lei n.º 26/2013, de 11 de abril 

 

EDITAL 

 

APLICAÇÃO DE HERBICIDA 

A Câmara Municipal de Ponta Delgada comunica que irá proceder à aplicação terrestre de herbicida 

de uso profissional, com o nome comercial Katon Gold, com autorização de venda n.º 0997 emitida 

pela DGAV, aprovado para a utilização em zonas não cultivadas/vias de comunicação, em diversos 

arruamentos, entre as 08h30 e as 16h00, nos seguintes locais e datas: 

- Livramento – De 16 a 29 de maio de 2022 (2 semanas); 

- São Roque - De 16 a 29 de maio de 2022 (2 semanas); 

- Fajã de Baixo - De 16 a 29 de maio de 2022 (2 semanas); 

- Relva – De 30 de maio a 12 de junho de 2022 (2 semanas); 

- Covoada - De 30 de maio a 12 de junho de 2022 (2 semanas); 

- Arrifes – De 13 de junho a 03 de julho de 2022 (3 semanas); 

- São José - De 4 a 17 de julho de 2022 (2 semanas); 

- São Sebastião - De 4 a 17 de julho de 2022 (2 semanas); 

- Santa Clara - De 4 a 17 de julho de 2022 (2 semanas); 

- São Pedro - De 18 a 24 de julho de 2022 (1 semana); 

- Fajã de Cima – De 25 de julho a 07 de agosto de 2022 (2 semanas). 

Assim, informa-se à população em geral, bem como aos portadores de animais de companhia, que ao 

circularem pelas artérias tratadas, o façam com a devida precaução. 

Estas datas poderão ser alteradas caso não se verifiquem as condições metereológicas adequadas 

para o sucesso da aplicação. 

 

Paços do Concelho de Ponta Delgada, 9 de maio de 2022. 

 

 

 

 

Margarida Viveiros Brito 

Diretora do Departamento de Obras Mobilidade e Equipamentos Municipais 

 


