
 

 

Cidade de Brampton aprova o Programa de Diferimento do Pagamento do 
Imposto sobre Imóveis (Property Tax Payment Deferral Program) para 2021  
 

BRAMPTON, ON (29 de março de 2021) – Na reunião de 24 de março, o Conselho Municipal de 
Brampton (Brampton City Council) aprovou um Programa de Deferimento do Pagamento do Imposto 
sobre Imóveis (Property Tax Payment Deferral Program) opcional para 2021, com vista a apoiar os 
residentes e empresas que enfrentam dificuldades financeiras devido à pandemia de COVID-19. 

Os participantes podem candidatar-se ao diferimento (adiamento) do pagamento dos impostos sobre 
imóveis de 2021 até 15 de dezembro de 2021. O programa está disponível apenas mediante 
candidatura e destina-se a ajudar os proprietários de imóveis residenciais e empresariais que podem 
requerer flexibilidade no pagamento, apenas para o ano fiscal de 2021. O Programa de Deferimento do 
Pagamento do Imposto sobre Imóveis (Property Tax Payment Deferral Program) não representa uma 
dispensa de pagamento de impostos sobre imóveis para 2021. 

A Cidade emite duas faturas fiscais (tax bills) todos os anos, a Fatura Fiscal Estimada (Interim Tax Bill) 
emitida em janeiro e a Fatura Fiscal Final (Final Tax Bill) em junho. Para diferir a Fatura do Imposto 
sobre Imóveis (Property Tax Bill) Estimada ou Final para 2021, efetue a sua candidatura online até 15 
de abril de 2021. Os participantes que optarem por diferir a sua Fatura Fiscal Estimada (Interim Tax Bill) 
também terão a sua Fatura Fiscal Final (Final Tax Bill) automaticamente diferida. 

Para ser elegível para o Programa de Deferimento do Pagamento do Imposto sobre Imóveis (Property 
Tax Payment Deferral Program), a sua conta de impostos sobre imóveis não deve ter impostos devidos 
anteriores a março de 2020. Os residentes e empresas também têm de pagar os impostos sobre 
imóveis diretamente à Cidade de Brampton e não através de uma empresa de hipotecas. A candidatura 
deve ser feita pelo proprietário do imóvel. As instituições financeiras não podem candidatar-se ao 
deferimento de impostos em nome do proprietário do imóvel. 

Os residentes e empresas que se qualificarem para o Programa de Deferimento do Pagamento do 
Imposto sobre Imóveis (Property Tax Payment Deferral Program) e estiverem atualmente inscritas no 
Plano de Pagamento de Impostos pré-autorizado (PTP) (Pre-Authorized Tax Payment) da Cidade de 
Brampton serão retirados do Plano PTP e terão de apresentar uma nova candidatura para se 
reinscreverem no Plano PTP antes do prazo da Fatura Fiscal Estimada (Interim Tax Bill) de 2022. 
Todos os impostos devem ser pagos antes da reinscrição no Plano PTP. 

Para os residentes e empresas que optarem pelo Programa de Deferimento do Pagamento do Imposto 
sobre Imóveis (Property Tax Payment Deferral Program), os pagamentos do imposto sobre imóveis 
podem ser efetuados em qualquer momento e em várias vezes, durante o ano. Não existirão coimas ou 
encargos com juros desde que os impostos de 2021 sejam pagos na totalidade até 15 de dezembro de 
2021.  

Conceda um tempo de processamento de três a cinco dias úteis ao seu banco, ou instituição financeira, 
para garantir que a Cidade de Brampton recebe o seu pagamento de impostos no prazo previsto. Aos 
pagamentos recebidos após 15 de dezembro de 2021 serão aplicadas coimas e encargos com juros. 



 

 

Também serão aplicadas coimas e encargos com juros aos impostos devidos de 2020, ou anos 
anteriores, até a conta de impostos estar totalmente liquidada. 

Como proceder à candidatura 

Proceda à sua candidatura até 15 de abril de 2021 utilizando o formulário de candidatura online no 
website (website) da Cidade de Brampton. 

Se precisar de uma versão do formulário de candidatura em papel, contacte a Tesouraria da Fazenda 
Pública (tax office) da Cidade de Brampton. Assim que o formulário estiver preenchido, pode ser 
enviado para a Cidade por fax 905-874 2296 ou por correio para o endereço seguinte: 

City of Brampton 
Finance Department, Revenue Division 
2 Wellington St. W. 
Brampton, ON L6Y 4R2 
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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 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Taxes-Assessment/Pages/article.aspx/17/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

