
 

 

A Cidade de Brampton transita para o pagamento sem dinheiro seguro e 
prático 

BRAMPTON, ON (3 de julho de 2020) – Na sua reunião da semana passada, o Conselho Municipal de 
Brampton (Brampton City Council) aprovou um processo de pagamento novo sem dinheiro para 
impostos imobiliários e impostos da Building Division, como parte do melhoramento de processos e das 
medidas de segurança em curso. 

Para transações mais seguras entre os residentes, proprietários de empresas e funcionários, a partir de 
1 de janeiro de 2021, o Município irá receber os impostos imobiliários e impostos da Building Division 
através dos métodos seguintes, dado que os pagamentos em numerários já não serão aceites: 

• Pagamentos pré-autorizados 

• Serviço bancário em linha 

• Serviço bancário por telefone 

• Pagamentos presenciais através de delegações bancárias pessoais 

• Pagamentos presenciais por cartão de débito 

• Pagamentos presenciais por cartão de crédito (apenas impostos da Building) 

Neste momento, para garantir a acessibilidade a grupos como jovens e seniores, estas alterações não 
se aplicam a métodos de pagamento para outro tipo de taxas de utilização, licenças e cobranças. Isto 
inclui pagamentos para Recreação, custas judiciais POA, Serviços de Animais e Artes Performativas. 

Em harmonia com as prioridades do Conselho de ser uma Cidade bem gerida, saudável e segura (Well-
Run and Healthy and Safe City), os pagamentos sem dinheiro oferecem uma forma moderna, prática e 
segura de realizar transações. 

Histórico 

• Receber dinheiro como método de pagamento cria uma série de desafios, tais como o risco de 
roubo e assaltos, o risco de aceitar notas falsas e questões sanitárias associadas ao 
manuseamento físico de notas e moedas. 

• Uma percentagem muito pequena de proprietários de imóveis faz pagamentos com dinheiro – 
sendo a maioria dos pagamentos na forma de pagamentos de impostos pré-autorizados (PTP), 
serviços bancários em linha, serviços bancários por telefone, cheques ou transferência 
eletrónica de fundos (EFT). Também foi constatada uma tendência idêntica com os pagamentos 
em numerário para os impostos da Building Division.   
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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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