
 

 

Estacionamento na rua, parques infantis e distanciamento físico: o 
Município lembra aos residentes as leis (by-laws) durante a COVID-19 

 

BRAMPTON, ON (30 de junho de 2020) – A Cidade de Brampton lembra aos residentes a importância 
de cumprirem as leis (by-laws) durante todo o ano. As leis (by-laws) são fundamentais para manter a 
cidade limpa e segura, e cada residente tem um papel a desempenhar no cumprimento destas normas. 

Lembramos os cidadãos de Brampton que, embora a Região de Peel (Peel Region) tenha agora 
passado à 2.ª Fase, os que não respeitarem os regulamentos podem ser multados num montante 
mínimo de $500 e máximo de até $100,000 por cada infração no âmbito da Lei de Medidas de 
Emergência COVID-19 de Brampton (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law), ou multados 
no âmbito da Lei provincial de Gestão de Emergências e Proteção Civil (EMCPA) (Emergency 
Management and Civil Protection Act). Também podem ser multados no âmbito de outras leis 
municipais relevantes caso não as cumpram. 

Estacionamento de rua na cidade 

Os funcionários vão recomeçar a aplicar em julho multas às infrações no âmbito da Lei municipal de 
Tráfego e Estacionamento (Traffic and Parking By-law), temporariamente suspensas devido à 
pandemia de COVID-19. Na segunda-feira, 6 de julho de 2020, a aplicação da lei será retomada 
relativamente ao estacionamento durante a noite. No âmbito da Lei municipal de Tráfego e 
Estacionamento (Traffic and Parking By-law), os veículos não podem estar estacionados na rua entre 
as 2:00 e as 6:00. Na segunda-feira, 20 de julho de 2020, a aplicação da lei será retomada em caso de 
violações das três horas para estacionamento. No âmbito da Lei (By-law), os veículos não podem estar 
estacionados na rua por um período superior a três horas de cada vez. 

As considerações sobre estacionamento continuam a estar disponíveis online ou através do número 
311. Para veículos que necessitem de estacionar na rua após 6 de julho de 2020, está disponível uma 
aplicação no sítio Web (website) da Cidade. Em alternativa, os veículos podem ser estacionados no 
espaço da avenida relativo ao caminho de acesso entre o passeio e a rua. 

As empresas de segurança privada responsáveis por monitorizar e emitir avisos de multas em 
propriedade privada também retomarão a aplicação da lei relativa a infracções de Estacionamento em 
Propriedade Privada (Park on Private Property), para além de continuarem a aplicação da lei em 
matéria de violações do estacionamento acessível e caminhos de fuga em caso de incêndio. 

Utilização dos parques 

Embora os parques municipais já estejam abertos, lembramos os residentes que, no âmbito da 2.ª 
Fase, todos os parques infantis e equipamento lúdico, equipamento de preparação física exterior e 
sistemas de bebedouros permanecem encerrados para proteger a saúde e a segurança dos residentes. 

Distanciamento físico 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Physical%20Distancing.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Permission-to-Park.aspx


 

 

À medida que os residentes saem para usufruírem do tempo estival, o Município lembra-lhes a 
importância de manterem o distanciamento físico. Todas as pessoas devem manter uma distância de 2 
metros relativamente a alguém fora do seu círculo social (social circle). No âmbito da EMCPA, os 
ajuntamentos com mais de dez pessoas são proibidos. 

Para denunciarem ajuntamentos com mais de dez pessoas ou uma empresa que não cumpra as 
medidas de distanciamento físico, solicitamos aos residentes que telefonem para o 311. 

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. 
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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=http%3A%2F%2Fontario.ca%2Fsocialcircles&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C52eb86419d0547e132e208d81d3e86b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637291501675531682&sdata=1FZB7Cg5lVi8qEVlVWD1hujTrqZNEfDIipFLSI8DoJs%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//letsconnect.brampton.ca/
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

