
 

 

Reabertura das instalações empresariais e Câmara Municipal (City Hall) 
apenas por marcação 

BRAMPTON, ON (9 de setembro de 2020) – Após seis meses de encerramento em resposta à COVID-
19, as instalações empresariais da Cidade, incluindo a Câmara Municipal (City Hall), reabriram hoje ao 
público, apenas por marcação. Neste momento, não são permitidas entradas sem marcação. 

O que está aberto (apenas por marcação) 

A partir de 9 de setembro, os locais abaixo estão abertos, apenas para serviços mediante marcação: 

• Câmara Municipal (City Hall), 2 Wellington St. W 

• Centro Cívico (Civic Centre), 150 Central Park Dr. 
• Centro de Operações Williams Parkway (Williams Parkway Operations Centre), 1975 Williams 

Pkwy 

• Serviços para Animais (Animal Services), 475 Chrysler Dr. 
• Escritórios da Divisão de Construção (Building Division) e dos Serviços Legislativos e de 

Aplicação da lei (Enforcement and By-law Services), 8850 McLaughlin Rd. S 

O Tribunal POA (POA Courthouse), 5 Ray Lawson Blvd está aberto desde 6 de julho. 

Para obter mais detalhes, visite www.brampton.ca/reopening 

Serviços agora disponíveis 

A partir de 9 de setembro, os serviços abaixo estão disponíveis presencialmente apenas por marcação: 

• Obtenção de licenças de casamento 

• Candidaturas para licenças relativas a empresas e sinalética 

• Balcões para pagamento de impostos imobiliários e outros pagamentos 

• Balcão de Serviços de Brampton (Service Brampton) para perguntas 

• Candidaturas a alvarás de construção para aplicações não residenciais, serviços de 
zoneamento e autorizações de sinalética 

• Adoção de animais, licenciamento e perguntas 

Muitos serviços também estão disponíveis online e podem ser acedidos em www.brampton.ca ou 
através do número 311. 

Efetuar marcações 

Para aceder presencialmente aos serviços municipais é necessário efetuar uma marcação. 

É possível efetuar várias marcações através do novo serviço online da Cidade Skip the 
Line em www.brampton.ca/skiptheline 

http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

Efetue marcações, altere a data ou cancele os seus compromissos online após responder às perguntas 
de pré-rastreio. 

Quando comparecer a um compromisso: 

• Certifique-se de que possui todos os documentos necessários antes de chegar ao seu 
compromisso. 

• Chegue atempadamente – se perder um compromisso ou chegar atrasado, poderá ter de 
reagendá-lo para uma data posterior. 

• Use desinfetante para as mãos antes de entrar no edifício. 
• Mantenha uma distância física de, pelo menos, 2 metros (6 pés) entre si e os outros. 
• O uso de máscara não-cirúrgica é obrigatório. 

Centros Recreativos 

Uma seleção de instalações recreativas da Cidade de Brampton reabriu a 8 de setembro, apenas para 
quem efetua marcações. As áreas de programas disponíveis incluem programas de preparação física, 
aquáticos, interesse geral e patinagem. Os residentes podem ver a reserva dos intervalos de tempo e 
programar a sua visita em www.brampton.ca/recreation consultando a página Web relativa aos 
Programas registados e visitas sem marcação (Registered and Drop-In Programs). Aceitam-se reservas 
com uma antecedência de sete dias. Em alternativa, os residentes podem efetuar a reserva através do 
311. 

Medidas de segurança reforçadas nas instalações municipais 

Em linha com o Governo de Ontário (Government of Ontario) e a Saúde Pública de Peel (Peel Public 
Health), a Cidade de Brampton continuará a implementar medidas reforçadas para manter as 
instalações em segurança. Estes protocolos ajudam a proteger, prevenir e mitigar potenciais riscos para 
indivíduos, incluindo visitantes, contratantes, clientes e funcionários. 

As medidas de segurança reforçadas incluem: 

• Rastreio ativo 

• Coberturas para o rosto e Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

• Proteção nos balcões de atendimento ao público 

• Higienização 

• Limpeza e desinfeção 

• Sinalética 

• Controlo da capacidade 

• Restrições em espaços de trabalho partilhados 

Para mais informações sobre os esforços da Cidade para apoiar a comunidade em resposta à COVID-
19, visite www.brampton.ca/COVID19 ou siga @CityBrampton no Twitter, Facebook e Instagram. 

Para mais informações sobre as leis (by-laws) municipais, visite www.brampton.ca 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0d427b7543e4744fb1108d854f2432c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637352747434294264&sdata=UA3Nngd7VeTUvow8e80K5doEnbbuDvxNepqPR%2BvtT0s%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0d427b7543e4744fb1108d854f2432c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637352747434304258&sdata=%2F52pdxQENf5NVJrrBROkw1iMselAgcub6ZCYk%2BB9l88%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0d427b7543e4744fb1108d854f2432c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637352747434304258&sdata=Lt8DKY%2FRXQhWIyzr4NY4%2FtqmGBNt7PZ4AOlvKQ0A%2Bjw%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/
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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 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

