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Aviso à População 

Campanha de desratização e desbaratização no Concelho de 
Reguengos de Monsaraz 

O Município de Reguengos de Monsaraz informa a população que iniciou na passada segunda~ 

feira, dia 08 de agosto, uma campanha de desbaratização e desratização na rede de esgotos 

domésticos de todo o Concelho. 

Esta campanha engloba o plano anual de desratização e desbaratização que prevê a realização 

de mais três campanhas. 

O serviço é efetuado por uma empresa especializada, através da aplicação de rodenticida e 

inseticida devidamente homologados pela Direção Geral de Saúde e tem por objetivo garantir 

o controlo de pragas de ratos e baratas e a salvaguarda da saúde pública. 

São ainda efetuadas ações de desinfestação pontuais sempre que necessário, quer seja na via 

pública, nas escolas, e nos equipamentos municipais. 

Reguengos de Monsaraz, 10 de agosto de 2022 

A Pr ,idente da Câmara unicipal 
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Resumo
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