
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

 
Proposta de Orçamento 2020 de Brampton para fomentar o Termo das 

Prioridades do Conselho para os residentes de Brampton 
 
BRAMPTON, ON (4 de fevereiro de 2020) – A Proposta de Orçamento da Cidade de 
Brampton para 2020 encontra-se agora disponível online. A Proposta de Orçamento para 
2020 reforça as prioridades do Termo do Conselho, com vista a promover Brampton como 
uma Cidade bem gerida (Well-Run City), uma Cidade Verde (Green City) atenta ao meio 
ambiente, uma Cidade Exemplar em matéria ambiental e Segura (Healthy and Safe City), uma 
Cidade de Oportunidades profissionais (City of Opportunities) e Multicultural (Mosaic). As 
discussões terão início a 18 de fevereiro, às 13:00, e a aprovação final do Orçamento está 
prevista para 26 de fevereiro, às 19:00. 
  
Uma lista completa de datas importantes (key dates) para as reuniões do Comité Orçamental, 
destaques do orçamento (Budget highlights), e a proposta de orçamento completa (the full 

Budget proposal) estão disponíveis no website da Cidade. A Cidade terá em consideração as 
opiniões e sugestões dos residentes sobre a Proposta de Orçamento para 2020.   
  
A proposta de base da Cidade para o Comité Orçamental consiste num aumento orçamental 
líquido de 1,2% para 2020 comparativamente a 2019. Se for aprovada, geraria um aumento 
do imposto predial de 0,5% ou uma média de $27 por agregado familiar, para financiar o 
Orçamento da Cidade para 2020.  
  
Na sua fatura fiscal sobre imóveis, os contribuintes verão um aumento total do imposto de 
1,8% ou uma média de $91 por agregado familiar. Trata-se de um total combinado, incluindo 
0,5% da Cidade de Brampton, da Região de Peel e do Conselho Escolar do Distrito de Peel 
(Peel District School Board).  
  
Durante as discussões sobre o orçamento, o Comité pode analisar situações em matéria de 
competências ou investimentos adicionais.  
  
Principais destaques da proposta de orçamento para 2020  

 $136M serão gastos num período de três anos na aquisição de 120 autocarros novos: 88 
autocarros para aumentar a frota e 32 autocarros para substituir a frota envelhecida 

 $41M na modernização das estradas da Cidade e trajetos de transporte ativos para 
transportar as pessoas de forma mais segura, que se enquadrem no nosso compromisso 
de ser uma Cidade Verde (Green City) atenta às questões ambientais 

 $9.8M serão gastos num período de três anos no melhoramento dos campos desportivos, 
trilhos e áreas de lazer nos parques locais da Cidade 

 $650,000 serão gastos num período de três anos na colocação de radares em zonas 
protegidas da comunidade para garantir uma cidade mais segura 
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 $9M serão gastos num período de três anos na reabilitação da iluminação atual para 
iluminação LED, com vista a um consumo energético mais eficiente 

 $8M serão gastos num período de três anos no Projeto Preliminar da Queen Street Rapid 
Transit 

 $2.9M serão gastos num período de três anos na Hurontario Main-Street LRT, com vista à 
criação de uma melhor conectividade regional. 

 $2M para dois novos Centros da Juventude (Youth Centres) em Century Gardens e 
Centros Recreativos South Fletcher’s (South Fletcher’s Recreation Centres) 

 $5M serão gastos num período de cinco anos na Zona de Inovação Ryerson (Ryerson 
Innovation Zone) na Baixa de Brampton 

 $9.8M serão gastos num período de três anos na modernização de equipamento e 
camiões-cisterna dos bombeiros de Brampton, com vista a obter uma resposta a incêndios 
mais rápida e fiável 

  
Dê-nos a sua opinião   
A Cidade encoraja os residentes, empresas e partes interessadas a analisar a proposta de 
orçamento e contribuir com sugestões através dos seguintes meios: 
 

 Por e-mail: Faça uma pergunta ou um comentário e envie para budget@brampton.ca.  

 Por telefone: Ligue para o 311 para nos enviar os seus comentários. 

 Adira aos Telefonemas Municipais (Telephone Town Hall): Participe num Telefonema 
Municipal (Telephone Town Hall) no dia 18 de fevereiro, das 19:00 às 20:00, onde serão 
feitos telefonemas a partir de uma seleção aleatória de números de telefone. Para 
adicionar o seu número de telefone à lista de chamadas, registe-se no website da Cidade 
(sign up on the City website) até 17 de fevereiro.  

 Participe pessoalmente: Envie um pedido de participação (delegation request) para estar 
presente e pronunciar-se no Comité Orçamental ou na reunião do Conselho para 
aprovação do orçamento. Os formulários de participação também podem ser preenchidos 
pessoalmente no City’s Clerk’s Office at City Hall, 2 Wellington Street West. 

 Participar numa reunião: Participar nas reuniões do Comité Orçamental na Câmara 
Municipal e colocar questões relacionadas com a agenda diária no âmbito do período 
dedicado a assuntos públicos no final de uma reunião do Comité Orçamental. 

 
Citações 
 
«A Proposta de Orçamento para 2020 de Brampton rege-se pelo Termo das Prioridades do 
Conselho e centra-se na apresentação de programas e serviços de elevada qualidade, 
aproveitando oportunidades de crescimento e agindo de forma rápida e eficaz para responder 
às tendências nacionais e globais. As competências operacionais e o aumento das receitas 
ajudaram a compensar razoavelmente o aumento do imposto predial neste cenário provisório 
apresentado ao Comité Orçamental. A Cidade está empenhada em realizar discussões 
orçamentais abertas e transparentes e tomar em consideração as sugestões dos residentes 
de Brampton neste importante processo de construção da Cidade.» 
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- David Barrick, Diretor Administrativo 
 
«A proposta de orçamento traduz o compromisso da Cidade de Brampton em equilibrar as 
necessidades de uma população em crescimento e fornecer os serviços de excelência que os 
nossos residentes e empresas esperam, da forma mais eficaz e rentável. Os investimentos 
permanentes em matéria de infraestrutura e transportes ajudarão a fazer face às nossas 
crescentes necessidades de reparação e substituição e à expansão em curso da nossa rede 
de transportes para o futuro.» 
 

- David Sutton, Tesoureiro 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 

atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

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 
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