
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

Interrupção temporária de emprego em serviços não essenciais devido aos 
encerramentos e cancelamentos prolongados na Cidade  

 
BRAMPTON, ON (17 de abril de 2020) – Em consequência dos encerramentos de instalações e 
cancelamentos de programações prolongados em resposta à COVID-19, a Cidade de Brampton tomou 
a difícil decisão de suspender temporariamente, a partir de 18 de abril de 2020, o emprego de 
aproximadamente 2000 funcionários a tempo parcial, temporários/eventuais, e sazonais em serviços 
não essenciais e não críticos. 
 
Trata-se de uma medida temporária e a Cidade espera que estes trabalhadores regressem à Cidade 
logo que estejamos em condições de retomar os vários programas e serviços. 
 
Entretanto, a Cidade permanece empenhada em apoiar os serviços que tiveram impacto nos 
trabalhadores e antecipa que muitos serão elegíveis para apoio financeiro no âmbito dos programas de 
subsídios do Governo do Canadá. 
 
No início desta semana, sob a orientação do Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton 
(Brampton Emergency Management Office) e da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), a Cidade 
anunciou que todos os festivais, eventos, atuações municipais e licenças de eventos comunitários para 
eventos nas instalações e centros de artes performativas da Cidade são cancelados até 1 de julho de 
2020, inclusive. Isto vem na sequência da declaração de 27 de março de 2020 sobre o encerramento 
da Câmara Municipal (City Hall) e todas as outras instalações da Cidade de Brampton até nova ordem 
para ajudar a prevenir a propagação da COVID-19.  
 
A Cidade continuará a prestar serviços essenciais e críticos incluindo: Serviços de Incêndios e 
Emergências (Fire and Emergency Services), Transportes (Transit), Aplicação da Lei (By-Law 
Enforcement), Serviços para Animais (Animal Services), Operação e Manutenção de Obras (Works 
Operation and Maintenance), Operações de Silvicultura e Parques (Parks and Forestry Operations), 
Serviços de Segurança (Security Services), Aplicações de Cartografia (Site Plan Applications), 
Licenças/Inspeções de Construção (Building Permits/Inspections), Alterações ao Plano Oficial [Official 
Plan Amendments (OPA)] e Aplicações de Plano de Reordenamento (Rezoning Planning Applications), 
311 e funções Administrativas /Técnicas. 
 
Para obter as atualizações mais atuais e aceder às perguntas frequentes (FAQ), visite: 
www.brampton.ca/COVID19. 
 
Citações 
 
«Vivemos indubitavelmente um dos mais desafiantes que a Cidade já presenciou, o qual nos levou a 
tomar medidas duras, mas necessárias. O encerramento prolongado das instalações da Cidade 
implica uma mudança na forma como prestamos serviços e apresentamos programas. O nosso foco 
continua a ser uma resposta sustentável que atenue os impactos negativos desta pandemia a longo 
prazo, permitindo ao mesmo tempo ajudar a proteger a segurança da nossa comunidade e a prestar 
serviços essenciais e críticos aos quais os residentes possam recorrer.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 
 

 
«Como muitas organizações no país, estamos a responder ativamente e a mitigar os vários impactos 
desta crise. Continuamos empenhados em garantir que os funcionários têm acesso aos serviços de 
apoio de que necessitam neste período. Gostaria também de assegurar todas as pessoas que esta 
difícil decisão é uma consequência direta dos encerramentos e cancelamentos em resposta à COVID-
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19 e não reflete os contributos dos trabalhadores atingidos que continuam a ser uma parte valiosa da 
nossa equipa.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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