
 

 

  

Horário alargado na Câmara Municipal de Brampton (Brampton City Hall) 
em 20 e 21 de outubro e 17 e 18 de novembro para pagamento do imposto 

imobiliário apenas por marcação  

BRAMPTON, ON (15 de outubro de 2020) – A Cidade alargou o seu horário na Câmara Municipal (City 
Hall) nas seguintes datas para que os residentes e empresas paguem os seus impostos imobiliários: 

• Terça-feira, 20 de outubro 

• Quarta-feira, 21 de outubro 

• Terça-feira, 17 de novembro 

• Quarta-feira, 18 de novembro 

O horário de funcionamento alargado será das 8:30 às 20:00. Para pagarem os impostos imobiliários 
na Câmara Municipal (City Hall), os residentes têm de fazer antecipadamente uma marcação no sítio 
Web da Cidade de Brampton (City of Brampton website). 

Podem ver as datas de vencimento do imposto imobiliários aqui (here). 

Lembramos os residentes que é necessário efetuar marcações antes de se deslocarem às instalações 
municipais e acederem aos serviços municipais presenciais. As marcações podem ser agendadas, 
reagendadas e canceladas no sítio Web da Cidade (City’s website). 

Existe uma série de formas alternativas seguras e convenientes de pagar os impostos imobiliários 
(property taxes): 

• Num banco ou noutra instituição financeira 

• Serviço bancário online/telefónico através de instituições financeiras 

• Cheques 

• Plano de pagamento de impostos pré-autorizado 

Para mais informações visite www.brampton.ca 

No início deste mês, o Conselho Municipal (City Council) aprovou (approved) a suspensão de todos os 
juros e sanções relativos aos pagamentos de impostos imobiliários vencidos até 31 de dezembro, com 
vista a prestar apoio financeiro aos residentes e empresas neste período difícil. A Cidade deve receber 
todos os montantes antes de 31 de dezembro para se evitar a acumulação de sanções e juros 
adicionais sobre qualquer saldo vencido na altura.  

Para dúvidas sobre o agendamento de marcações ou os pagamentos do imposto imobiliário, ligue 311 
ou envie um e-mail para 311@brampton.ca para aceder ao apoio permanente. 
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https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/Tax-Due-Dates.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Skip-the-line/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/taxation/Pages/payment-options.aspx
http://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/226
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=311@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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