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A Cidade de Brampton confere aos residentes a capacidade de diferimento 
do pagamento de impostos e não aplicará qualquer sanção durante cinco 

meses 

 
BRAMPTON, ON (21 de março de 2020) – Hoje, a Cidade de Brampton informou que não 
aplicará juros e taxas sobre os pagamentos de impostos durante um período de cinco meses, 
de 18 de março a 19 de agosto de 2020, como forma de resposta ao COVID-19. Esta decisão 
será homologada numa futura reunião do Conselho. 
 
No âmbito da secção 3.8 do Plano de Gestão de Emergências (Emergency Management 
Plan) da Cidade durante uma emergência, tal como a pandemia do COVID-19, foi atribuída 
autoridade à Cidade para tomar tais medidas, «uma vez que pode ser necessário proteger a 
vida, a propriedade, o ambiente, e a economia nas fronteiras da Cidade de Brampton». 
 
Esta medida e o anúncio relativo às alterações no serviço de Transportes de Brampton 
(Brampton Transit ) são consistentes com a contínua prioridade da Cidade durante a 
emergência do COVID-19, com vista a garantir a segurança e o bem-estar da nossa 
comunidade. 
 
É conveniente que os residentes e as empresas notem o seguinte: 
 

• Não serão cobrados juros ou taxas por motivo de atraso relativamente à segunda 
prestação de impostos, cujo prazo terminou a 18 de março, ou à terceira prestação, 
cujo prazo termina a 22 de abril.   

• As pessoas que enviaram cheques pós-datados ao Município relativos à sua prestação 
de impostos de abril e que gostariam de cancelar o pagamento podem fazê-lo até 15 
de abril por telefone através do 311. 

• As prestações relativas a 1, 15 e 22 de abril serão extraídas para aqueles que 
autorizaram previamente os pagamentos de impostos através do seu banco. As 
pessoas que autorizaram previamente os pagamentos de impostos para maio podem 
cancelar a sua prestação por telefone através do 311. Para retomar o pagamento 
previamente autorizado numa data posterior, o titular do pagamento terá de apresentar 
novo pedido ao Município.  

• Os pagamentos de impostos continuarão a ser aceites e processados pelo Município. 
Veja a lista completa de opções de pagamento aqui (here).  

 
Para quaisquer perguntas, use este formulário (use this form). 
 
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/PenaltyandInterest.aspx


 

 

Citações 

«O Conselho de Brampton compreende verdadeiramente o desconforto financeiro e a luta que 
os residentes vão enfrentar durante esta pandemia. É por este motivo que vamos dar a todos 
os residentes que assim o desejem a oportunidade de diferirem os impostos sobre imóveis 
durante cinco meses sem sanções. Trabalhamos para si e constatámos claramente que era 
algo que a comunidade pretendia durante este período de dificuldades económicas.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 

«A Cidade dá prioridade às necessidades da sua comunidade, especialmente durante este 
momento desafiante. Estamos a responder de forma rápida e eficaz para servirmos o melhor 
possível os residentes e as empresas de Brampton. Embora as instalações da Cidade 
estejam encerradas, há vários serviços e apoios que continuam disponíveis de formas 
alternativas. 

- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 

-30- 

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 
 

 

 
 

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

