
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   

O Conselho Municipal de Brampton aprova a Lei de Máscaras não-
cirúrgicas ou sociais Obrigatórias (Mandatory Face Coverings By-law) 

Procederemos à distribuição de um milhão de máscaras não-cirúrgicas ou sociais aos 
residentes de Brampton 

BRAMPTON, ON (9 de julho de 2020) – A partir de sexta-feira, 10 de julho, será necessário usar 
máscaras não-cirúrgicas ou sociais em todos os espaços públicos interiores em Brampton para ajudar 
a parar a propagação de COVID-19. 

Na sequência das recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), o Conselho 
Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou ontem a Lei COVID-19 de Máscaras não-
cirúrgicas ou sociais de Brampton (Brampton COVID-19 Mandatory Face Coverings By-law), que 
continuará em vigor até 1 de outubro de 2020. Com vista a apoiar a comunidade nesta fase, o 
Município vai proceder à distribuição de um milhão de máscaras não-cirúrgicas ou sociais aos 
residentes, começando por enviar por correio três máscaras para cada agregado familiar em 
Brampton. 

Esta lei (by-law) temporária exige que os estabelecimentos e empresas públicos assegurem o uso de 
máscaras não cirúrgicas ou sociais em espaços públicos interiores sob o seu controlo. 

Os espaços onde será necessário usar máscaras não-cirúrgicas ou sociais incluem: 

• comércio a retalho onde os produtos e serviços são vendidos aos clientes 

• empresas que vendem essencialmente alimentos, incluindo restaurantes, supermercados, 
mercearias, padarias e lojas de conveniência 

• igrejas, mesquitas e outros lugares de culto, exceto durante a realização de um rito ou 
cerimónia de caráter religioso que seja incompatível com o uso de máscara 

• instalações comunitárias e recreativas no interior 

• centros comerciais ou estruturas similares que incluam vários tipos de negócio 

• empresas que prestem serviços de cuidados pessoais 

• áreas comuns de hotéis e motéis e outros alojamentos de curto prazo 

• bibliotecas, museus, galerias e outras instalações similares 

• salões de banquetes, centros de convenções, arenas, estádios e outros espaços para eventos 

• locais para concertos, teatros, cinemas, casinos e outros estabelecimentos de entretenimento 

• instalações utilizadas para realização de eventos, centro de apresentações, ou outras 
instalações para efeitos de propriedade imobiliária 

• Veículos de empresas de transporte pessoal que operem na Cidade de Brampton 

• edifícios operados pelo Município 

• outras empresas, organizações e locais onde é ou será permitido operar de acordo com as 
Ordens de Emergência (Emergency Orders). 

 



 

 

Os indivíduos ou empresas que não adiram a esta lei (by-law) podem ser multados num valor mínimo 
de $500 e máximo até $100,000 por cada infração. 

A lei (by-law) dispensa certos indivíduos de usarem máscara, incluindo os que não podem usar uma 
máscara não-cirúrgica ou social por motivos de saúde; crianças com menos de dois anos; indivíduos 
que pratiquem uma atividade desportiva de acordo com as Ordens de Emergência e indivíduos que 
consumam alimentos ou bebidas num estabelecimento interior permitido (quando a Província permitir a 
abertura de salas de jantar interiores). Para obter uma lista completa visite brampton.ca/masks. 

A partir de 2 de julho, as máscaras não-cirúrgicas ou sociais são obrigatórias em todos os autocarros e 
terminais dos Transportes de Brampton (Brampton Transit). 

As máscaras não-cirúrgicas ou sociais são uma das quatro principais ações preventivas estabelecidas 
pela Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). As três outras ações são manter a distância, lavar as 
mãos ou usar antissético para as mãos e realizar um teste se achar que contraiu COVID-19 ou esteve 
exposto ao vírus. Visite peelregion.ca/coronavirus/core-four/. Para saber mais sobre o uso adequado 
de mascaras não-cirúrgicas, sociais e outro Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
visite peelregion.ca/coronavirus/prevention/. 

As informações e os recursos adicionais para empresas e operadores de instalações estão disponíveis 
em brampton.ca/masks. 

Para obter as últimas atualizações da resposta da Cidade de Brampton à COVID-19, 
visite brampton.ca/COVID19. 

Citações 

«Segundo as recomendações dos representantes da saúde pública, as máscaras obrigatórias são 
fundamentais para parar a propagação de COVID-19. Para continuarmos a superar os riscos deste 
vírus, estamos preparados para tomar todas as precauções necessárias e, por esse motivo, o 
Município vai distribuir um milhão de máscaras não-cirúrgicas ou sociais aos residentes de Brampton. 
Temos como incentivo a abordagem coletiva relativa ao uso de máscara em toda a Área Metropolitana 
de Toronto (GTA), e estou certo que os nossos residentes em Brampton continuarão a fazer a sua 
parte com vista a cumprir a principal prioridade, ou seja, proteger a saúde e a segurança da 
comunidade.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Constatámos os resultados dos esforços da nossa comunidade á medida que a nossa Cidade 
avançou para a 2.ª Fase da reabertura da província. Este trabalho árduo tem de continuar. Podemos 
avançar no nosso objetivo de recuperação seguindo as recomendações dos nossos especialistas de 
saúde locais, através de ações como o uso obrigatório de máscaras não-cirúrgicas ou sociais em 
espaços interiores.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Líder (Lead), 
Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação do Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s 
Reopening and Recovery Working Group), Cidade de Brampton 

http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcore-four%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Ce641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637299041819948642&sdata=6UprhXy%2FRGyQjd3nLMxFjOTJANCFYT%2Bey%2FCKIYgXh7s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Ce641a5eaa826437bf7a008d8241a1a2f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637299041819958636&sdata=v%2Bi2yCD4XHprV%2FMnMvcM44oIZWIMrRLzIKGfycOn4ow%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

«Enquanto a Cidade prossegue gradualmente com a reabertura e retoma dos serviços com segurança, 
estamos a tomar medidas em todas as oportunidades que permitam prevenir a propagação de COVID-
19. A decisão de optar pelo uso obrigatório de máscaras não-cirúrgicas ou sociais surge no melhor 
interesse da nossa comunidade e economia. Faremos tudo para apoiar os nossos funcionários, 
residentes e empresas, enquanto esta medida abrange toda a cidade.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 
 
 

 
 

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 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

