
 

 
 

 

 

Cidade de Brampton vai permitir entradas sem marcação ao público a partir 
de 21 de fevereiro de 2022 

BRAMPTON, ON (9 de fevereiro de 2022) – Na segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, a Cidade de 
Brampton prepara-se para abrir as instalações com segurança para permitir entradas sem marcação 
(walk-ins). 

Serviços e instalações comunitários 

Serviços sem marcação na Câmara Municipal (City Hall) 

A Câmara Municipal (City Hall) estará aberta das 8:30 às 16:30 para os residentes acederem aos 
serviços municipais. Já não será necessário efetuar marcações. Embora as marcações continuem 
disponíveis, será permitido entrar sem marcações. Os agendamentos podem ser feitos aqui (here). 

Alugueres de instalações municipais 

Os alugueres dos centros recreativos estão agora disponíveis para reserva. Para reservar um espaço, 
telefone para 905.874.BOOK (2665). 

Serviços de Brampton (Service Brampton) 

Os residentes poderão visitar comodamente os estabelecimentos dos Serviços de Brampton (Service 
Brampton) sem marcação para solicitar serviços e realizar muitas transações diferentes, incluindo 
inscrições em atividades recreativas, pagamentos de bilhetes de estacionamento e pagamentos de 
impostos não monetários. Nestes estabelecimentos aceitam-se cartão de crédito, cartão de débito e 
cheques. 

Existem quatro formas práticas de contactar os Serviços de Brampton (Service Brampton) 24 horas por 
dia, 7 dias por semana: 

• Consultar 311Brampton.ca online 
• Descarregar a app 311 Brampton na App Store ou no Google Play 
• Ligar para o 311 dentro dos limites da cidade de Brampton (905.874.2000 fora dos limites da 

cidade) 
• Enviar um e-mail para 311@brampton.ca  

Para horários e estabelecimentos, consulte www.brampton.ca. 

Retomar as reuniões do Conselho  

A partir de 21 de fevereiro, os Membros do Conselho podem retomar as participações presenciais, com 
um máximo de cinco Membros e os restantes participam remotamente. Com o tempo, este número irá 
aumentar para permitir que todos os 11 Membros participem em reuniões presenciais. 

https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m4sJpZ0IfU2m4SkT5wjr8%2Fc6VriGYoAX7NzG%2BV0blBI%3D&reserved=0
mailto:311@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Contact-The-City/Pages/Welcome.aspx


 

 

Neste momento, incentivamos o público a continuar a participar remotamente. Nos próximos meses 
partilharemos mais detalhes sobre a participação presencial do público.  

Máscaras 

Lembramos os residentes que a Cidade prolongou a sua lei Brampton COVID-19 relativa ao uso 
obrigatório de máscara facial (Brampton COVID-19 Mandatory Face Mask By-law) até 1 de abril de 
2022. 
 
No âmbito da lei Brampton COVID-19 relativa ao uso obrigatório de máscara facial (Brampton COVID-
19 Mandatory Face Mask By-law), é obrigatório usar máscaras não-cirúrgicas em todos os espaços 
públicos interiores em Brampton. Os lenços, bandanas, polainas ou golas de pescoço e máscaras com 
válvulas de expiração não são formas aceitáveis de coberturas para o rosto. Também no âmbito da lei, 
as máscaras só podem ser retiradas para o consumo de alimentos ou bebidas se a pessoa estiver 
sentada numa área designada para o efeito. 
 
A Cidade agradece que os residentes continuem a fazer a sua parte, pratiquem o distanciamento físico, 
uma boa higiene e usem máscaras para ajudar a parar a propagação.  
 
Hiperligações 

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

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

• Certificado de Vacinação COVID-19 reforçado com o Código QR e App Verify Ontario 
(Enhanced COVID-19 Vaccine Certificate with QR Code and Verify Ontario App) 

• COVID-19 Proteger-se a si e aos outros (COVID-19 Protecting yourself and others) 
• Vacinas COVID-19 (COVID-19 vaccines) 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social 
Multiculturais da Cidade de Brampton 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TLG8mIeoMjxuEhTjJWA7fpyIhryAIOOB8aWHdsWM%2FXI%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%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TLG8mIeoMjxuEhTjJWA7fpyIhryAIOOB8aWHdsWM%2FXI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000979%2Fenhanced-covid-19-vaccine-certificate-with-qr-code-and-verify-ontario-app-available-for-download-starting-october-15&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QLXuqTMsI2W5jLajKBi4nlgK7oM4shvjf87Oqe%2FtlX0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9zbcrcsN0V930WhgHJYMfLtA%2FECQFmvox7fr8JNes%2Fc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C33b4043a550d4ee24e2008d9ec1c2cd2%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637800428025777890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wbxHjOcE%2FPz3B48QACQiBXSSl0C%2F2JqVH%2FCMdTMQ56w%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

