
 

 
 

 

 

 Manutenção de jardins, estacionamento na rua e ruído: 
a Cidade lembra aos residentes que devem manter Brampton verde, 

saudável e segura durante a primavera 
 
BRAMPTON, ON (4 de maio de 2021) – A Cidade de Brampton lembra aos residentes a importância de 
cumprir as leis (by-laws) durante todo o ano para ajudar a manter uma cidade limpa e segura. Cada 
residente tem um papel a desempenhar no cumprimento destas normas. 
 
Nesta primavera faça a sua parte e seja um vizinho educado. Solicitamos aos residentes que tenham 
em mente as seguintes leis (by-laws): 
 

• Faça manutenção ao seu jardim (Maintain your yard). Se a sua relva estiver mais alta do que 
uma bola de futebol, é altura de cortá-la. A relva e as ervas daninhas devem ser cortadas 
regularmente, removendo os recortes, para garantir que não excedem a altura máxima de 20 
centímetros. 

• Mantenha os passeios desimpedidos (Keep sidewalks clear). Quando os veículos estão sobre o 
passeio, podem constituir um obstáculo para os outros e tornar os passeios inseguros. 

• Nos termos da Lei de Trânsito e Estacionamento (Traffic and Parking By-law) da Cidade, os 
veículos não podem estar estacionados na rua entre as 2:00 e as 6:00 ou durante um período 
superior a três horas de cada vez. A Cidade aceita pedidos para autorizações de 
estacionamento (parking considerations) para estacionar nas ruas durante um período de 14 
dias por cada ano civil, por chapa de matrícula de cada veículo. A autorização de 
estacionamento permite estacionar veículos para além das três horas e/ou entre as 2:00 e as 
6:00. Também permite que veículos grandes concebidos para utilização recreativa estacionem 
na rua. As autorizações de estacionamento podem ser solicitadas aqui (here).  

• Uma vez que os residentes passam mais tempo no exterior em segurança, solicitamos-lhes que 
se abstenham de fazer demasiado ruído. Ao abrigo da Lei do Ruído (Noise By-law) da Cidade, 
ninguém está autorizado a fazer, criar, causar, ou provocar ou permitir que se façam ruídos que 
perturbem os outros residentes de Brampton.  

 
Para mais informações sobre as leis (by-laws) da Cidade visite 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://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/YardMaintenance.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Documents/By-Law%20Parking%20Infographic.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf
https://brampton.gtechna.net/parkingconsideration/visitorpass/index.xhtml
https://www.brampton.ca/en/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Noise.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

