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Cidade aprova imposto hospitalar (hospital levy) de 1% para apoiar o 
alargamento dos cuidados de saúde em Brampton 

 
BRAMPTON, ON (7 de abril de 2022) – Na sua reunião de ontem, o Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) aprovou um imposto hospitalar (hospital levy) de 1% para apoiar o 
alargamento dos cuidados de saúde em Brampton. O imposto ajudará a financiar a quota-parte local 
para a renovação e o alargamento do hospital Peel Memorial Hospital e de um Centro de Assistência 

ao Cancro (Cancer Care Centre) que ficará situado no hospital Brampton Civic Hospital.  
 

O sistema de saúde William Osler (William Osler Health System) estima que o custo para a renovação 
e o alargamento do hospital Peel Memorial Hospital ascenda a 700 milhões de dólares ($700 million) e 
que o custo para o desenvolvimento de um Centro de Assistência ao Cancro (Cancer Care Centre) 
ascenda a 365 milhões de dólares ($365 million), estimando-se um custo combinado de 1,1 mil 
milhões de dólares ($1.1 billion). Estima-se que a quota-parte local necessária para estes projetos seja 
de 250 milhões de dólares ($250 million). O Osler solicita que a Cidade financie 50% da quota-parte 
local prevista, atualmente no valor de 125 milhões de dólares ($125 million). 
 

Como resultado do imposto hospitalar, os residentes de Brampton verão um aumento médio de 23,29 
dólares ($23.29) expresso na fatura fiscal residencial média anual. Enquanto parte do Orçamento de 
2022, a Cidade mostrou o seu compromisso com o alargamento dos cuidados de saúde (showed its 
commitment to health care expansion) ao atribuir um financiamento no valor de 62,5 milhões de 
dólares ($62.5M), que se destina à quota-parte local para o novo hospital Peel Memorial Hospital. A 
aprovação de hoje de um imposto hospitalar reforça este compromisso. As faturas fiscais residenciais 
finais serão enviadas em junho com prestações devidas em julho, agosto e setembro. Pode encontrar 
mais informações sobre impostos em Brampton.ca. 

  
Historicamente, Brampton não recebeu a sua parte justa de financiamento para os serviços de 
cuidados de saúde fazendo com que os hospitais ficassem sobrelotados e se praticasse medicina nos 
corredores, situação que só se agravou com a pandemia de COVID-19. Em janeiro de 2020, a Cidade 
de Brampton declarou uma emergência sanitária e lançou a sua campanha de defesa, «Acordo Justo 
para Brampton» (“Fair Deal for Brampton”), solicitando um financiamento adicional da província para 
colmatar a lacuna existente nos cuidados de saúde de Brampton. 
 

Em março de 2021, a Cidade agradeceu um anúncio orçamental do governo provincial (welcomed a 
budget announcement from the Provincial government) para financiar o alargamento do Centro Peel 
Memorial para a Saúde e o Bem-estar Integrados do Osler (Osler’s Peel Memorial Centre for 
Integrated Health and Wellness) para um hospital novo. No início desta semana, a Província anunciou 
que vai investir 21 milhões de dólares (Province announced that it is investing $21 million), com vista a 
apoiar adicionalmente a transformação do hospital Peel Memorial do Osler num novo hospital de 
internamento com um departamento de emergências permanente (24/7) e expandir os serviços de 

assistência ao cancro no hospital Brampton Civic Hospital. 
 

Para mais informações sobre a campanha «Acordo Justo para Brampton» (Fair Deal for Brampton) 
consulte Brampton.ca.  
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«Historicamente, Brampton tem vivido níveis de sobrelotação nos hospitais, para além da prática de 
medicina nos corredores, motivados pelo facto de a nossa cidade não ter recebido a sua parte justa de 
financiamento destinada aos serviços de cuidados de saúde. O Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) compromete-se a fazer a sua parte para colmatar a lacuna existente nos 
cuidados de saúde de Brampton, e agradecemos a ajuda dos nossos parceiros com vista a financiar 
os serviços dos cuidados de saúde na nossa comunidade.» 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10; Presidente 
(Chair), Serviços Corporativos, Cidade de Brampton  

«No ano passado, numa conversa telefónica remota (Tele Town Hall), cerca de 70% dos residentes 
inquiridos pela Cidade disseram que apoiavam a criação de um imposto para ajudar a financiar um 
novo hospital com serviço completo em Brampton. No passado, a nossa comunidade não recebeu a 
sua parte justa de financiamento para cuidados de saúde e o nível de sobrelotação dos hospitais locais 
só se agravou com a pandemia de COVID-19. O Conselho Municipal de Brampton (Brampton City 
Council) dedica-se a fazer a sua parte para garantir a proteção da saúde e do bem-estar dos nossos 
residentes, e a obtenção dos cuidados de saúde que a nossa comunidade merece.» 

- Pat Fortini, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 7 e 8, Cidade de 
Brampton 

«Brampton é uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, e enquanto Cidade bem 
governada (Well-Run City), estamos a resolver a emergência nos cuidados de saúde em Brampton e a 
tomar medidas para satisfazer as nossas necessidades futuras em matéria de cuidados de saúde. 
Continuamos empenhados em trabalhar com os nossos parceiros em prol da saúde e do bem-estar 
dos nossos residentes para reforçar o futuro dos cuidados de saúde em Brampton.» 

- Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), Cidade de 
Brampton 

«Este é um período histórico para os cuidados de saúde em Brampton. O compromisso do Conselho 
Municipal (City Council) de apoiar 50% da atual quota-parte local prevista para a renovação do hospital 
contribuirá para garantir que o Osler possui os recursos para construir a infraestrutura que esta 
comunidade necessita e merece. O Osler louva o Conselho Municipal por dar este passo ousado e 
necessário, e por defender incansavelmente a existência de uma maior capacidade hospitalar para 
servir a nossa comunidade em crescimento. O compromisso do Conselho é um investimento na saúde 
da nossa comunidade para os anos vindouros.» 

- Geoffrey Ritchie, Presidente (Chair), Conselho de Administração do Sistema de Saúde Osler 
(William Osler Health System Board of Directors) 
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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. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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