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Cidade de Brampton recebe Prémio de Apresentação do Orçamento 

Notável (Distinguished Budget Presentation Award) 
 

BRAMPTON, ON (21 de maio de 2021) – Pelo quinto ano consecutivo, a Cidade de Brampton recebeu 
o Prémio de Apresentação do Orçamento Notável (Distinguished Budget Presentation Award), da 
Associação dos Oficiais de Finanças Governamentais dos Estados Unidos e Canadá (GFOA) 
(Government Finance Officers Association of the United States and Canada). 
 
O prémio representa uma realização significativa para a Cidade de Brampton, refletindo o 
compromisso de satisfazer os mais elevados princípios do orçamento de Estado. Para receber o 
Prémio de Apresentação do Orçamento Notável (Distinguished Budget Presentation Award) a Cidade 
de Brampton teve de satisfazer linhas diretrizes reconhecidas a nível nacional para uma apresentação 
convincente do orçamento, incluindo: 
 

• Um documento de políticas; 

• Um plano financeiro; 

• Um guia de operações; e, 

• Um dispositivo de comunicação. 
 
Para receber o prémio, os documentos relativos ao orçamento devem ser classificados de proficientes 
em todas as quatro categorias e em 14 critérios obrigatórios. Em 9 de dezembro de 2020, o Conselho 
Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou o orçamento de 2021, congelando os 
impostos imobiliários pelo terceiro ano consecutivo durante este Mandato do Conselho (Term of 
Council) e fazendo contributos históricos de 114 milhões de dólares ($114) para as reservas. 
 
Existem mais de 1600 participantes no Programa de Prémios do Orçamento (Budget Awards Program) 
da GFOA. A GFOA promove a excelência em matéria de finanças públicas ao proporcionar melhores 
práticas, desenvolvimento profissional, recursos e investigação prática a mais de 20 500 membros.   
 
Citações  
 
«Conquistar o Prémio de Apresentação do Orçamento Notável (Distinguished Budget Presentation 
Award) da Associação dos Oficiais de Finanças Governamentais dos Estados Unidos e Canadá 
(Government Finance Officers Association of the United States and Canada) relativo ao nosso 
Orçamento de 2020 é um feito impressionante, particularmente no despertar da pandemia de COVID-
19. Este prémio representa um feito significativo em matéria de transparência financeira e boa 
governação.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton, Presidente 
do Comité Orçamental (Chair of Budget Committee) 
 
«Este é o quinto ano sucessivo em que a Cidade de Brampton se candidata e recebe este prémio 
distinto. O orçamento é um processo de colaboração em que o Conselho Municipal (Council), os 
funcionários, os membros do público e a comunidade empresarial ajudam a moldar o futuro da cidade. 



 

 

Um documento relativo ao Orçamento transparente e informativo ajudou-nos a conquistar este 
prémio.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 1 e 5, e Vice-
Presidente (Vice Chair), Comité Orçamental (Budget Committee) 
 
«É uma honra para nós receber este prestigiado prémio para o orçamento de Estado. Este feito 
evidencia o compromisso da Equipa de Brampton para proporcionar o melhor à nossa comunidade, 
reiterando os nossos esforços de permanecer uma Cidade bem gerida (Well-Run City).» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton  
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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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