
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 

A Cidade de Brampton concede alívio das rendas a arrendatários e 
organizações sem fins lucrativos nas instalações pertencentes à Cidade 

em resposta ao COVID-19 
 
BRAMPTON, ON (1 de abril de 2020) – Hoje, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick 
Brown anunciou que a Cidade de Brampton vai conceder dedução nas rendas para as pequenas 
empresas e arrendatários sem fins lucrativos nas 41 instalações pertencentes à Cidade.  
 
Para ajudar a prevenir a propagação do COVID-19, com indicação da Saúde Pública de Peel (Peel 
Public Health), todas as instalações da Cidade permanecem encerradas até nova ordem. Devido a 
estes tempos desafiantes e sem precedentes, a Cidade reconhece o impacto económico que tem nas 
empresas e organizações que são arrendatárias de instalações da Cidade.  
 
Com base na recomendação dos funcionários municipais (City Staff), a Cidade vai diferir os 
pagamentos de rendas para os seus pequenos arrendatários com fins lucrativos e sem fins lucrativos 
por um período de três meses, e prescindir dos pagamentos dos arrendatários sem fins lucrativos que 
estejam impossibilitados de aceder aos novos programas federais, durante um período de 3 meses. 
Este alívio irá ajudar mais de metade dos 81 arrendatários da Cidade. 
 
Relativamente ao estado atual dos arrendatários da Cidade, alguns foram forçados a encerrar devido a 
ordens provinciais que restringem empresas não essenciais, enquanto outros optaram por fazê-lo para 
aderirem à prática de distanciamento físico. 
 
O Conselho receberá informações sobre esta decisão num relatório a apresentar na reunião do 
Conselho de 8 de abril.  
A Cidade está empenhada em manter os residentes de Brampton informados e vai continuar a facultar 
atualizações sobre a resposta da Cidade ao COVID-19, à medida que fiquem disponíveis. Para obter 
mais informações sobre as decisões acima e os esforços da Cidade para apoiar a comunidade em 

resposta ao COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19 ou siga @CityBrampton no Twitter, 
Facebook e Instagram.  
 
FACTOS RÁPIDOS 
 

• Neste momento, a Cidade possui 81 arrendatários em 41 instalações.  

• Atualmente, a Cidade recebe $302,134.68 em rendas mensalmente. A dispensa do pagamento 
de rendas durante três meses para todas as organizações sem fins lucrativas nos edifícios 
pertencentes à Cidade teria um custo de $202K para a Cidade.  

• Presentemente, a Cidade não restringiu o acesso a qualquer espaço arrendado e comunicou 
aos arrendatários que a decisão empresarial de encerrar ou não as operações é deles, uma 
vez que a Cidade continuará a facilitar o acesso se for necessário. Contudo, à luz das atuais e 
inéditas circunstâncias, alguns arrendatários começaram a indagar quanto a um alívio de 
rendas durante o período de encerramento.  

 
 
 



 

 

CITAÇÕES 
 
«É crucial apoiar as nossas pequenas empresas e organizações comunitárias sem fins lucrativos 
durante este período económico difícil. Embora a Câmara Municipal (City Hall) e as instalações da 
Cidade estejam encerradas até nova ordem, a Cidade alterou as nossas condições de pagamento aos 
fornecedores de 30 para 14 dias. Hoje, estamos a tomar a medida suplementar de aliviar as rendas 
diretamente aos pequenos arrendatários com fins lucrativos e sem fins lucrativos da Cidade para que 
possamos apoiar estes grupos e as pequenas empresas que são uma parte importante da estrutura 
comunitária de Brampton.»  
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton  
 
 
«A Cidade é um parceiro solidário para as nossas pequenas empresas e arrendatários sem fins 
lucrativos em mais de 41 instalações da cidade. Embora as instalações da Cidade permaneçam 
encerradas mediante indicação Provincial e da Saúde Pública (Public Health), a Cidade vai aliviar as 
empresas e organizações que são, em outras circunstâncias, uma fonte relevante de receitas para a 
Cidade. A declaração de hoje apoia as suas necessidades empresariais em curso durante o COVID-
19, e nós continuaremos a trabalhar com elas de forma colaborativa nos próximos meses.»  
- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton  
 
«Agora mais do que nunca, é crucial que a nossa comunidade continue a ser um local seguro e 
sustentador para os mais vulneráveis aos impactos do COVID-19. A declaração de hoje ajuda o Clube 
de Meninos e Meninas de Peel (Boys and Girls Club of Peel) a fazer precisamente isso. Gostaria de 
expressar o meu sincero agradecimento e apreço à Cidade de Brampton e ao Conselho pelo seu 
contínuo apoio e compaixão à juventude de Brampton durante este período.»  
- Michael J. Gyovai, Diretor Executivo, Boys and Girls Club of Peel  
 
«Durante mais de 30 anos, a SportFix considerou Brampton a sua casa, prestando serviços 
desportivos profissionais à nossa comunidade ativa e saudável. Embora o nosso local de residência 
em South Fletcher’s Sportsplex esteja a enfrentar tempos difíceis devido ao COVID-19, a declaração 
de hoje da Cidade de Brampton irá ajudar a providenciar o alívio muito necessitado durante este 
período desafiante.» 
- Michael Gout, Proprietário, SportFix  
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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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