Acerca das nossas operações de inverno
As equipas de trabalho da Câmara Municipal de Brampton estão preparadas para o tempo
invernoso. Quando cai neve, fazemos a manutenção das estradas e dos passeios por ordem
prioritária.

O que é feito?
Estradas principais
 Suportam grandes volumes
de tráfego (por exemplo, Main
Street, Bramalea Road)
 Estão num percurso de
autocarro de Brampton
Transit/Züm
 Possuem uma escola Pública
de Peel ou Separada

As primeiras a serem limpas
quando cai neve

Ruas e pracetas residenciais
locais

Iniciadas quando as estradas
principais estiverem concluídas

Quando?

Aplicação de sal conforme
necessário e, em seguida, limpas
continuamente por limpa-neve
durante a queda de neve

Aplicação de sal (pode ser aplicada
areia com temperaturas
extremamente baixas)
Limpas com limpa-neve quando
uma tempestade ligeira produz 7,5
cm ou mais de neve
Passeios da responsabilidade
da Câmara Municipal
 Em estradas principais
 À frente dos
parques/instalações da
Cidade
 Voltados para a berma da
estrada (sem alameda
arrelvada)
 Por trás de um imóvel
 Em estradas com paragens
de autocarro de Brampton
Transit/Züm

Limpeza por limpa-neve e
aplicação de areia

Parques de estacionamento de
instalações de recreio

Aplicação de sal e/ou areia

Trilhos de recreio de parques

Aplicação de sal e/ou areia
Limpas por limpa-neve quando a
acumulação de neve atinge os 7,5
cm

Concluídas no prazo
de 24 horas após o
final de uma queda
de neve**

Concluídos no prazo
de 48 horas após o
final de uma queda
de neve**

**Estas são as nossas metas de nível de serviço. O serviço pode demorar mais tempo –
até 48 horas ou mais – se as condições meteorológicas foram severas.
Obrigado por ser um bom vizinho e por agir corretamente:
 Limpar a neve o gelo dos seus passeios até às 11.00h após a queda de neve
 Limpar os passeios à frente e ao lado do seu imóvel se viver um lote de esquina
 Não limpar a neve do seu imóvel para a estrada ou passeio
 Não estacionar na rua até que tenha sido aplicado sal ou a mesma tenha sido limpa por
limpa-neve (mesmo que tenha uma licença válida para estacionar). O estacionamento
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na rua durante ou após a queda de neve bloqueia o acesso ao equipamento de limpeza
de neve e aos serviços de emergência. Os veículos podem ser multados ou rebocados.
Para mais informações:
Telefone:
311
(NOTA: se precisar de ajuda noutro idioma, indique o nome do seu idioma em
inglês. Um intérprete será chamado sem qualquer encargo para si.)
E-mail:
roads@brampton.ca
Internet:
www.brampton.ca/snow
Twitter:
@BramptonSnow
Facebook:
BramptonRoads
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