
 
 

 

 

A Cidade reforça as regras de trabalho nos caminhos de acesso para 
manter a comunidade em segurança 

  

BRAMPTON, ON (27 de abril de 2021) – A Cidade de Brampton reforçou as regras para os 
empreiteiros que realizam trabalhos de pavimentação em propriedades privadas, com vista a contribuir 
para a criação de casas mais seguras e uma comunidade mais segura. 

Novidade este ano, os empreiteiros e os vedadores de caminhos de acesso (driveway) têm de realizar 
uma formação online na Cidade antes de lhes ser concedida uma licença. Agora, os contratantes têm 
de efetuar um depósito de segurança obrigatório. Estes pré-requisitos para a emissão de licenças e/ou 
renovações são passos significativos para mitigar a construção ilegal nos caminhos de acesso. 

Quando a ordem provincial para «ficar em casa» (stay-at-home) for levantada, o pessoal dos Serviços 
Jurídicos e de Aplicação da Lei (By-law and Enforcement Services) retomará as investigações de 
instalações ou ampliações de caminhos de acesso que não estejam em conformidade com as várias 
leis (by-laws) da Cidade. 

Solicitamos aos residentes que planeiam ampliar o seu caminho de acesso para obter mais espaço de 
estacionamento, colocar pedras de pavimentação ou reforçar a vedação do seu caminho de acesso, 
que tenham em atenção as seguintes dicas: 

• Verificar se um empreiteiro possui uma licença da Cidade de Brampton. Está disponível online 
(online.) uma lista de empreiteiros licenciados.  

• Para os projetos de bricolagem, averiguar junto da Cidade para confirmar a largura máxima do 
caminho de acesso permitida. Além disso, verificar se é necessário ter uma autorização para 
cortar o lancil (bordo do passeio). 

• É necessária a presença de indivíduos formados no local durante a pavimentação do caminho 
de acesso. 

Tanto os empreiteiros como os residentes são responsáveis por garantir que a construção está de 
acordo com as leis municipais e a legislação. 

Para mais informações visite www.brampton.ca/drivewaypaving   
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https://www.brampton.ca/en/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Driveways.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Licensed-Contractors-Driveway.aspx?&&p_Title=Lazzara%20Paving%20%26%20Interlocking%20Inc.%20&&PageFirstRow=1&&View=%7b6668EEA5-AF91-4CB7-816A-3C383803CF42%7d
http://www.brampton.ca/drivewaypaving
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

