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A Cidade de Brampton prepara a reabertura das instalações municipais e o 
reinício dos serviços em segurança 

  

BRAMPTON, ON (26 de agosto de 2020) – A partir de 9 de setembro, as instalações municipais 
corporativas, incluindo a Câmara Municipal (City Hall) vão reabrir ao público para os serviços 
presenciais apenas por marcação. Todas as instalações continuam encerradas às pessoas sem 
marcação, com vista a apoiar as medidas de saúde e segurança. 
 
  

A partir de 16 de setembro, as salas onde se realizam as reuniões do Conselho (Council Chambers) 
reabrem ao público, permitindo que 50 pessoas, no máximo, participem presencialmente nas reuniões, 
apenas mediante marcação prévia. A Cidade continuará a providenciar opções online para que seja 
possível participar, apresentar e delegar em todas as reuniões da Comissão (Committee) e do 
Conselho Municipal (City Council). 
 
Nos próximos dias estarão disponíveis no sítio Web (website) da Cidade os detalhes dos serviços 
presenciais e do processo de agendamento de uma visita. Para obter mais detalhes relacionados com 
as expectativas da visita e as medidas tomadas pela Cidade para manter o público em segurança, 
visite brampton.ca/reopening. 
 

Centros Recreativos 

  

Determinadas instalações recreativas da Cidade de Brampton vão reabrir apenas para visitas 
mediante marcação. As piscinas interiores, amenidades de preparação física e programas gerais 
restritos vão reabrir após o Dia do Trabalhador (Labour Day) (7 de setembro) mediante reserva. Mais 
informações sobre todos os programas e serviços que vão iniciar após o Dia do Trabalhador (Labour 
Day), incluindo a reserva de um local, estarão disponíveis em www.brampton.ca/recreation no dia 1 de 
setembro. 
 

Citações 

«Agradeço os esforços envidados pela nossa comunidade, que foram determinantes para chegarmos 
a esta fase. Continuámos a seguir os conselhos dos nossos especialistas de saúde pública, 
concentrámo-nos em proceder a uma reabertura prudente e faseada e em reintroduzir os serviços 
presenciais. Embora isto constitua uma realidade nova para todos nós, estamos a trabalhar para que 
seja uma transição segura e harmoniosa para todos.» 

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

«Através do nosso Inquérito de Reabertura (Reopening Survey), constatámos que 70% dos residentes 
queriam que a Cidade prestasse o maior número de serviços online possível. Desde licenças de 
construção, eventos, a concertações públicas, tentámos articular os serviços, com vista a oferecer 
opções online mais seguras para a nossa comunidade e as empresas. À medida que prosseguimos 
com a reabertura gradual, continuaremos a dar prioridade às novas formas de fazer negócio que sejam 
seguras, acessíveis e convenientes.» 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/recreation%20on%20September%201


 

 

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

«Nos últimos meses, os funcionários têm vindo a preparar as nossas instalações para uma reabertura 
em segurança. Introduzimos medidas de distanciamento físico, reforçámos os processos de limpeza, 
realizámos um rastreio diário ativo a todos os empregados e promovemos o acesso ao teletrabalho. 
Todos estes esforços asseguram que estejamos em sintonia com as diretrizes da saúde pública, sem 
comprometer os serviços que prestamos à nossa comunidade.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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