
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

O Conselho Municipal de Brampton aprova o Orçamento 2020 com as 
melhores contribuições de sempre para reservas e um congelamento fiscal 

pelo segundo ano consecutivo 

Dar prioridade à comunidade: melhoria dos serviços, preparação para o 
futuro 

BRAMPTON, ON (26 de fevereiro de 2020) – Na Reunião Extraordinária do Conselho de hoje, o 
Orçamento para 2020 da Cidade de Brampton foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 

Pelo segundo ano consecutivo, este Mandato apresenta um aumento de 0% do imposto predial, com 
vista a financiar o Orçamento da Cidade. 

Este Orçamento assegura a continuidade e o aumento dos programas e níveis de serviços da Cidade; 
a continuidade das imposições, com vista a manter a infraestrutura da Cidade em níveis sustentáveis; 
e a continuação dos investimentos que visam criar oportunidades para o crescimento económico e a 
criação de empregos.  

O que demonstram os números  

 A aprovação do Orçamento 2020 dará origem a um aumento de 0% do imposto predial na 
parcela da fatura fiscal da Cidade.   

 O que está incluído na fatura fiscal para 2020? Cidade 0,0% + Região 1,3% + Conselho 
Escolar 0% = 1,3% (média de $64 por agregado familiar) 

 As despesas operacionais líquidas da Cidade aumentam em $47 milhões. Isto será financiado 
pelo aumento da tributação, crescimento das receitas e taxa sobre águas pluviais 

 O Orçamento 2020 é um orçamento de $977M, que consiste num orçamento operacional de 
$755M (salários dos funcionários, manutenção, serviços, reservas) e um orçamento de capital 
de $222M (aquisição, reparações importantes e reparação de ativos: estradas, edifícios, etc.). 

 O Orçamento da Cidade inclui a maior contribuição anual de sempre de $110M para as 
reservas da Cidade, reforçando a sua posição financeira. 

 O Orçamento 2020 inclui uma imposição de 1% para os Transportes e uma imposição de 2% 
para manter os ativos, tais como autocarros, estradas e instalações em boas condições de 
funcionamento e para assegurar a continuidade da construção da Cidade. 

Reforço da nossa Cidade – destaques do Orçamento de Capital 

 $52M para aquisição de autocarros, incluindo oito autocarros elétricos 

 $41M para atualização de estradas e transportes ativos 

 $9,8M num período de três anos para melhorar os campos de futebol, trilhos e parques infantis 

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

 $650,000 no período de três anos para radares com registo fotográfico em zonas protegidas da 
comunidade 



 

 

Regido pela comunidade 

A Câmara providenciou uma séria de oportunidades para que as pessoas partilhassem a sua opinião 
sobre o Orçamento 2020, incluindo por e-mail, telefone e um telefonema municipal (telephone town 
hall) com a participação de, aproximadamente, 7500 pessoas. 

A Câmara também ouviu uma variedade de residentes, organizações e partes interessadas que se 
apresentaram perante o Comité Orçamental. 

Para obter mais detalhes sobre o orçamento, visite o website da Cidade 

em www.brampton.ca/budget. 

Citações 

«O Conselho aprovou o Orçamento para 2020 que resulta num congelamento fiscal em dois anos 
consecutivos.  Brampton é a única grande cidade do Canadá a fazê-lo. O orçamento inclui 
investimentos fundamentais através de imposições em infraestruturas e transportes, que visam 
continuar a satisfazer as necessidades de uma cidade em crescimento. O orçamento aprovado inclui a 
maior contribuição de sempre para as reservas na história da Cidade.» 

-       Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton; Presidente, Comité 
Orçamental 

«O nosso processo de Orçamento para 2020 consistiu numa abordagem colaborativa com a 
participação de 7500 residentes no processo orçamental. Muitos residentes tiveram uma palavra a 
dizer através de autorizações ao Comité Orçamental. O nosso Conselho orgulha-se do resultado que 
garante que a Cidade maximize o valor para os nossos contribuintes agora e no futuro.» 

-       Paul Vicente, Conselheiro Regional, Distritos 1 e 5; Vice-Presidente, Comité Orçamental 

«O Orçamento 2020 aprovado visa gerar investimentos estratégicos harmonizados com as prioridades 
do Mandato do Conselho. Gostaria de agradecer aos funcionários pelo seu empenho para assegurar 
que este orçamento responsável reforce a prestação de serviços de elevada qualidade aos nossos 
residentes, evidenciando respeito pelos contribuintes hoje, enquanto nos preparamos para o futuro.» 

-       David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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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. 

 

http://www.brampton.ca/budget
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 
 
 
  

 

 

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://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

