Ano Fiscal Federal (FFY) 2021 –
Programa de Planejamento de Trabalho
Unificado (UPWP)
Sumário Executivo
A equipe de trabalho da Organização do Planejamento Metropolitano do Cape Cod
(MPO), conhecida como Programa de Trabalho Unificado (UPWP), lista o planejamento
de atividades previstas a serem realizadas pela equipe do MPO, e outros, durante o
próximo ano.
O MPO contém onze membros que votam junto com agências estatais, organizações
regionais e cidades do Cape Cod. Discussões nas reuniões do MPO ajudam na
seleção dos estudos dos planejamentos a serem incluídos no UPWP. O público é bemvindo e encorajado a participar destas reuniões e exprimirem suas opiniões.
Conteúdo do Plano
O Programa de Planejamento de Trabalho Unificado discute coordenação com o
programa federal, Transporte Corrigindo a Superfície da América (FAST), Ato de 2015
e é organizado por uma série de tarefas e subtarefas correspondentes. Cada subtarefa
inclui um âmbito de trabalho com os seguintes componentes: objetivos, trabalho prévio,
procedimentos, produtos, comunidades beneficiadas, agenda e repartição de
financiamento.

Como se envolver
O MPO do Cape Cod votou em liberar o esboço do UPWP para o período de
revisão/comentários na reunião pública virtual às 13h do dia 27 de abril de 2020,
iniciando oficialmente o calendário de 21 dias do período para comentários públicos.
Oportunidades para comentários públicos destes planos online acontecerá na terçafeira, dia 12 de maio de 2020 às 17h30min e na quinta-feira, dia 14 de maio às 10h.
Estas reuniões exibirão uma curta apresentação do documento, posteriormente será
aberto para comentários públicos. A reunião pública virtual do Cape Cod MPO está
agendada para terça-feira, dia 26 de maio de 2020 às 13h para ouvir os comentários
públicos adicionais e a consideração do apoio deste documento. Detalhes da
oportunidade de comentários públicos online e da reunião pública virtual estarão
disponíveis no www.capecodcommission.org/mpo.

Os comentários neste plano serão aceitos até o dia 18 de maio de 2020, por
correspondência, fax, ou email a seguir:
Correspondência:
Cape Cod Commission Transportation Program
David Nolan Jr., Transportation Planner
3225 Main Street (Route 6A)
PO Box 226
Barnstable MA 02630-0226
Envie o fax em atenção de David Nolan Jr., Transportation Planner
Fax: 508-362-3136
Email: favor escrever “UPWP” na linha do assunto e enviar para
david.nolan@capecodcommission.org

Tarefas FY 2021
As tarefas e subtarefas do Programa de Planejamento de Trabalho Unificado estão
listadas abaixo juntamente com o nível de financiamento associado para cada tarefa.
•

•
•

•
•
•
•

Tarefa #1 – Gerenciamento e Suporte para o Processo de Planejamento e
Certificação de Atividades ($185,000)
o Tarefa 1.1 – Programa de Planejamento de Trabalho Unificado
• (Certificação de Atividades)
o Tarefa 1.2 - Programa de Melhoria do Transporte –
• (Certificação de Atividades)
o Tarefa 1.3 – CCJTC e Atividades MPO
o Tarefa 1.4 – Justiça Ambiental/Título VI
o Tarefa 1.5 – Plano de Participação Pública
o Tarefa 1.6 – Plano de Transporte Regional
Tarefa #2 - Coleta de Dados e Análise das Atividades ($218,750)
Tarefa 2.1 - Programa de Coleta de dados do Trânsito do Cape Cod
o Tarefa 2.2 - Padrões de Desempenho
o Tarefa 2.3 - Gerenciamento da Base de Dados do Transporte
o Tarefa 2.4 - Gerenciamento da Pavimentação/ Gerenciamento das Águas
da chuva
o Tarefa 2.5 – Transporte Saudável
o Tarefa 2.6 – Sistema de Informação Geográfica
Tarefa #3 – Planejamento de Transporte – Extensão Curta e Longa
($246,875)
Tarefa 3.1- Estudo do Corredor da Rota 28 East Hyannis
Tarefa 3.2 – Segurança do Transporte: Segurança RSAs/Rota 6
Tarefa 3.3 – Cruzamento da Ferrovia e Inventário dos Semáforos

•
•
•
•
•

o Tarefa 3.4 - Melhores Práticas de Gerenciamento de Retiros
o Tarefa 3.5 - Acompanhamento e Estudos do Planejamento Prévio de
Transporte.
Tarefa #4 – Atividade de Assistência Técnica ($133,649)
Tarefa 4.1 – Planejamento do Trânsito
Tarefa 4.2 – Serviço de Apoio ao Passageiro Ferroviário
Tarefa 4.3 - Coleta de dados de Trânsito e Análise
Tarefa 4.4 - Outros Pedidos de Assistência Técnica

O Programa de Planejamento de Trabalho Unificado também inclui outras atividades de
planejamento de transporte como as diretamente financiadas pelo Cape Cod
Commission e o Cape Cod Canal Transportation Study, atualmente em curso pelo
Massachusetts Department of Transportation (MassDOT). Finalmente o UPWP inclui
uma repartição detalhada das fontes de financiamento e quantia em dólar para cada
tarefa.

