
 

 

 

Governo de Ontário (Government of Ontario) declara segundo estado de 
emergência provincial 

  

BRAMPTON, ON (13 de janeiro de 2020) – Ontem, o Governo de Ontário (Government of Ontario) 
declarou uma segunda emergência provincial ao abrigo da Lei de Gestão de Emergências e Proteção 
Civil (EMCPA) (Emergency Management and Civil Protection Act), em vigor a partir de 13 de janeiro às 
12:01. 
 
O Governo de Ontário (Government of Ontario) decreta a 14 de janeiro de 2021, às 12:01, uma ordem 
para ficar em casa (stay-at-home), que exige que todos permaneçam em casa com exceções por 
motivos essenciais, tais como deslocar-se à mercearia ou à farmácia, aceder aos serviços de cuidados 
de saúde, fazer exercício ou trabalho essencial. 

Esta ordem e outras novas e atuais restrições relacionadas com a saúde pública visam limitar a 
mobilidade das pessoas e reduzir o número de contactos diários com pessoas fora do agregado familiar 
direto. Para além de restringir as saídas a deslocações essenciais, todas as empresas devem assegurar 
que os funcionários que podem trabalhar a partir de casa, trabalhem em casa. 

Também vão ser aprovadas as seguintes medidas de saúde pública adicionais:  

• Os ajuntamentos públicos organizados e ajuntamentos sociais no exterior ficam mais 
condicionados a um limite de cinco pessoas. 

• As pessoas têm de usar máscara ou cobertura para o rosto em áreas interiores de empresas ou 
organizações que estejam abertas. Recomenda-se agora o uso de máscara ou cobertura para o 
rosto no exterior quando não for possível manter a distância física superior a dois metros. 

• Todas as lojas de comércio a retalho não essenciais, incluindo lojas de hardware, revendedores 
de bebidas alcoólicas e as que oferecem levantamento no passeio ou entrega, devem abrir 
nunca antes das 7:00 e encerrar o mais tardar às 20:00. O horário de funcionamento restrito não 
se aplica a lojas que vendem principalmente alimentos, farmácias, estações de serviço, lojas de 
conveniência, e restaurantes para refeições para levar ou entregas. 

Estas medidas entram em vigor entre terça-feira, 12 de janeiro de 2021, e quinta-feira, 14 de janeiro de 
2021, incluindo a declaração de emergência provincial ao abrigo da EMCPA, ordens ao abrigo dessa 
Lei, e alterações aos regulamentos ao abrigo da Lei de Reabertura de Ontário (ROAA) (Reopening 
Ontario Act). 

Leia mais sobre a segunda emergência provincial aqui (here). 

Novas medidas de aplicação da lei 
No âmbito da declaração de uma emergência provincial, a Província dará autoridade a todos os 
responsáveis pelas infrações provinciais, incluindo a Polícia Provincial de Ontário (Ontario Provincial 
Police), as forças policiais locais, os responsáveis pela aplicação da lei (by-law officers), e os inspetores 
provinciais do local de trabalho para emitirem multas aos indivíduos que não cumpram a ordem de ficar 
em casa (stay-at-home-order), ou que não usem máscara ou cobertura para o rosto em espaços 
interiores, bem como aos comerciantes e empresas que não cumpram a lei. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F59922%2Fontario-declares-second-provincial-emergency-to-address-covid-19-crisis-and-save-lives&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706453608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dsSzqPoaW3HIGSZsPucbNuelw7WpHL8UCyW8aHBCb0k%3D&reserved=0


 

 

Aqueles que não sigam as restrições serão sancionados e/ou multados. Os encargos por violações ao 
abrigo da Lei de Reabertura de Ontário (Reopening Ontario Act) e das Leis Municipais (City By-laws) 
variam entre os $500 e os $100,000, dependendo da natureza da infração. 

Coberturas para o rosto obrigatórias 

Ao abrigo da Lei de Coberturas para o Rosto Obrigatórias (Mandatory Face Coverings By-law), é 
obrigatório usar máscaras não-cirúrgicas ou coberturas para o rosto em todos os espaços públicos 
interiores de Brampton. Os estabelecimentos públicos e empresas têm de assegurar que as máscaras 
ou coberturas para o rosto são usadas em espaços públicos interiores sob o seu controlo. 

A lei isenta certos indivíduos, incluindo os que não podem usar uma máscara ou cobertura para o rosto 
por motivos de saúde; crianças com menos de dois anos; indivíduos que estejam a praticar uma 
atividade atlética, de acordo com as Ordens de Emergência (Emergency Orders). Para mais 
informações, visite: www.brampton.ca/masks 

Serviços e instalações municipais 

Câmara Municipal (City Hall) e instalações corporativas 
A Câmara Municipal (City Hall) e as instalações corporativas permanecem abertas para serviços 
presenciais apenas por marcação. Não são permitidas entradas sem marcação. Para fazer uma 
marcação, visite www.brampton.ca/skiptheline. 
 
Centros recreativos e serviços municipais  
Todas as instalações recreativas da Cidade de Brampton permanecem encerradas ao público. Para 
vídeos online sobre como se manter em forma e ativo, clique aqui (click here). 

Os ringues de gelo exteriores da Cidade de Brampton continuam abertos para ajudar os residentes a 
manterem-se saudáveis, seguros e ativos, se o tempo o permitir. O horário de funcionamento pode ser 
consultado em www.brampton.ca/outdoorskating. 

A saúde e a segurança da comunidade é a principal prioridade da Cidade, especialmente durante a 
COVID-19. Em conformidade com as recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) 
está implementado um sistema de reservas para visitar os ringues. Tal visa assegurar que é possível 
manter os requisitos de capacidade e fazer o rastreamento dos contactos, se necessário. As 
informações atualizadas sobre os ajustes à programação no exterior podem ser consultadas em 
www.brampton.ca/recreation. 

Os residentes e empresas podem ligar para o 311, visitar www.311brampton.ca ou usar a app móvel 
311 para mais informações e pedidos de serviços. 

Hiperligações 

• Atualizações à programação e aos serviços COVID-19 da Cidade de Brampton (City of 
Brampton COVID-19 programming and service updates) 

• Cidade de Brampton – o que está aberto, o que está encerrado (City of Brampton – what’s open, 
what’s closed) 

• Sintomas COVID-19 (COVID-19 Symptoms) 

• Realização de testes em Brampton (Testing in Brampton) 

• Como efetuar o autoisolamento (How to self-isolate) 

http://www.brampton.ca/masks
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/recreation
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706463597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gSqJXZdmY2xastKtFIaNxHbfAtuqi6cgo1P4KWKCdxY%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R%2F%2BE6nl1sQ4eRGpUPWJSEsB1p2708EnZQoHyAH8z3uo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706473595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3PNNmFuOTeoiHh21D8O9651q6HDYRuKmn7LWZfH1leY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NqVhVQmiuF46hvofFOvbdfIi1tAAg%2FkYykutrOLU%2F0E%3D&reserved=0


 

 

• Manter as empresas e os locais de trabalho em segurança durante a COVID-19 (Keeping 
businesses and workplaces safe during COVID-19) 

• Casos de COVID-19 em Peel (Cases of COVID-19 in Peel) 
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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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vcq%2BaubtW7kkAfv2k94kVobfE4LJkPiIxHqY1UTwD54%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706483590%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vcq%2BaubtW7kkAfv2k94kVobfE4LJkPiIxHqY1UTwD54%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5845b6e090164653354208d8b7e85104%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637461555706493582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EG1s%2BIpPQ1Trv0UphWnWA5NxVZT0ZlS0vE3ubfb6pO0%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

