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Cidade de Brampton distinguida por excelência em relato financeiro 

 
BRAMPTON, ON (29 de abril de 2021) – Pelo 19.º ano consecutivo, a Cidade de Brampton conquistou o 
Prémio Canadiano para Relato Financeiro (CAnFR) (Canadian Award for Financial Reporting) da 
Associação de Responsáveis Financeiros do Governo (GFOA) (Government Finance Officers Association) 
dos Estados Unidos e Canadá.  
 
O prémio CAnFR, apresentado para o Relatório Financeiro Anual (Annual Financial Report) 2019 da Cidade, 
distingue a excelência em relato contabilístico e financeiro do governo, e representa o mérito significativo de 
um governo local e da sua gestão. 
 
Brampton conquistou o prémio CAnFR por ultrapassar os requisitos mínimos dos princípios contabilísticos 
geralmente aceites (PCGA) estabelecidos pelo Conselho de Contabilidade do Setor Público (PSAB) (Public 
Sector Accounting Board) dos Contabilistas Profissionais Certificados (CPA) do Canadá, e por preparar um 
relatório financeiro anual abrangente e de elevada qualidade, baseado num espírito de transparência e 
divulgação integral. 
 
O Programa do Prémio CAnFR (CAnFR Award Program) foi estabelecido para incentivar os governos 
municipais do Canadá a publicar relatórios financeiros de elevada qualidade e para proporcionar 
reconhecimento dos pares e orientação técnica aos responsáveis que preparam estes relatórios. 
 
O relatório financeiro anual foi apreciado por membros imparciais do Comité de Análise Canadiano 
(Canadian Review Committee), com vista a satisfazer os elevados padrões do programa, incluindo a 
demonstração de um «espírito de divulgação integral» construtivo, concebido para comunicar claramente o 
historial financeiro de Brampton e para motivar os potenciais utilizadores e grupos de utilizadores a lerem o 
relatório. 
 
Citações 
«Os nossos contribuintes não esperam outra coisa de nós que não seja transparência total e práticas 
financeiras de confiança. Conquistar o prestigiado prémio GFOA relativo a relato financeiro reafirma o nosso 
compromisso com os nossos cidadãos e reforça a nossa imagem, à medida que continuamos a atrair 
investimentos nacionais e internacionais para Brampton.» 
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Apraz-me dizer que Brampton conquistou o prestigiado prémio CAnFR relativo a relato financeiro durante 
19 anos consecutivos. Satisfazer os requisitos rigorosos do programa do prémio exige um compromisso 
significativo da parte do pessoal que colabora na preparação do relatório anual.» 
- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; Presidente (Chair), 

Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 
 
«O prémio CAnFR representa uma realização significativa da Cidade de Brampton e a sua gestão. A 
conquista deste prémio comprova o nosso pessoal, os padrões de elevada qualidade da Cidade em matéria 
de relato financeiro e os princípios de transparência e divulgação integral, em linha com a prioridade do 
Conselho de ser uma Cidade bem-gerida (Well-Run City).» 
- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Annual%20Report%20as%20of%20June%2019.pdf


 

 

Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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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