
 

 

O Município emite licenças de casamento por marcação às quintas e 
sextas-feiras 

BRAMPTON, ON (27 de julho de 2020) – A partir de hoje, a Cidade de Brampton começará a emitir 
licenças de casamento por marcação às quintas e sextas-feiras. Anteriormente, a emissão de licenças 
de casamento realizava-se apenas em casos de urgência ou compaixão. 

Para obterem uma licença de casamento, os residentes devem completar os seguintes passos: 

1. Fazer uma marcação aqui (here). 
2. Preencher um pedido de licença de casamento (marriage licence application), imprimi-lo, 

certificando-se de que ambos os requerentes assinam o pedido (não se aceitam assinaturas 
digitais). Apenas um requerente pode estar presente na reunião. 

3. Trazer o pedido de licença de casamento preenchido e assinado, juntamente com todos os 
documentos de identificação e divórcio (se aplicável) solicitados, para a reunião marcada. 

Os residentes podem visitar o sítio Web (website) da Cidade para verificarem todos os requisitos, uma 
vez que uma licença de casamento não pode ser emitida por falta da documentação necessária. As 
informações estão disponíveis em várias línguas. 

Neste momento, as marcações são limitadas e não estão disponíveis marcações presenciais. As 
cerimónias de casamento pelo civil continuam canceladas. 

Todos os balcões municipais públicos permanecem encerrados para proteger a saúde e a segurança 
dos residentes e funcionários durante a pandemia de COVID-19. 

Lembramos os residentes que, no âmbito da Lei de Máscaras Obrigatórias COVID-19 da Cidade (City’s 
COVID19- Mandatory Face Coverings By-law), devem usar uma máscara não-cirúrgica ou cobertura 
para rosto quando visitarem a Câmara Municipal, uma vez que é obrigatório em todos os espaços 
públicos interiores em Brampton. 

Visite www.brampton.ca para obter mais informações e marcar uma reunião. 
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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%2Freservation.frontdesksuite.com%2Fbrampton%2FClerksOffice&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C5acaca1dc6e94c875dab08d83259950e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637314707623427035&sdata=zMv1qHg%2FA8W6L09KhmsuWe7mws%2B7rfFlvMrfLq0oGhI%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Documents/Marriage%20Licence%20Application.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Marriage-Licences.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Marriage-Services/Pages/Marriage-Licences.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

