Ano Fiscal Federal (FFY) 2021-25
Programa de Melhoria de Transporte (TIP)
Sumário Executivo
A Organização do Planejamento Metropolitano do Cape Cod (MPO) plano capital de
transporte, o Programa de Melhoria de Transporte (TIP), lista projetos de transportes
importantes com planejamento para os próximos cinco anos.
O MPO é composto de onze membros com representantes de agências estatais,
organizações regionais e cidades do Cape Cod. As discussões nas reuniões do MPO
auxiliam o estabelecimento da preferência dos projetos que serāo financiados pelo TIP.
O público é bem-vindo e encorajado a participar destas reuniões e exprimirem suas
opiniões.

Conteúdo do plano
O processo de planejamento do transporte, o processo do desenvolvimento do TIP,
gráfico de fundos disponíveis do TIP, descrição dos projetos selecionados para
financiamento pelo TIP e uma série de gráficos especificando os projetos de
financiamento TIP das alocações estão todos incluídos na discussão.
:O TIP também inclui um anexo que especifica a avaliação do projeto, incluindo análise
de equidade, conformidade da qualidade do ar, projetos com necessidade de
financiamento, status de projetos TIP prévios e comentários públicos. O projeto
selecionado para financiamento será apresentado na página seguinte.

Como se envolver
O MPO do Cape Cod decidiu liberar o esboço TIP para o período de
revisão/comentários na reunião pública virtual às 13h no 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 seguido da
oportunidade 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 consideração do apoio deste documento. Detalhes
da oportunidade de comentários públicos online e da reunião pública virtual estão
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
Colleen Medeiros, Transportation Engineer
3225 Main Street (Route 6A)
PO Box 226
Barnstable MA 02630-0226
Envie o fax em atenção de Colleen Medeiros, Transportation Engineer
Fax: 508-362-3136
Email: favor escrever “TIP” na linha do assunto e enviar para
colleen.medeiros@capecodcommission.org

Projetos para 2021-2025
Os seguintes projetos estão contidos no esboço do Programa de Melhoria do
Transporte para o Ano Fiscal Federal de 2021 a 2025:
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•

Mashpee, Rota 151 (2021-2023)
Barnstable, Bearses Way percurso compartilhado (2021)
Orleans, Rota 28 a Rota 39 e Quanset Rd (2022)
Harwich, Reposição da Ponte - Azalea Dr sobre o Herring River (2022)
Yarmouth, Rota 28 na North Main St e Old Main St (2022)
Sandwich, Percurso compartilhado na Service Rd (Rota 130 até Chase Rd)
(2022)
Wellfleet, Rota 6 na Main St (2023)
Yarmouth-Barnstable, Cape Cod Rail Trail Extensão (2023)
Yarmouth, Rota 28 Repavimentação e serviços relacionados (2023)
Wellfleet, Preservação da pavimentação e serviços relacionados na Rota 6
(2023)
Chatham, Rota 28 na Main St, Depot Rd, Queen Anne Rd e Crowell Rd (2024)
Dennis/Harwich, Rota 28 Reconstrução (Upper County Rd até Herring River
Bridge) (2024)
Bourne, Rota 6 – Instalação de mediano na Scenic Highway (2024)
Bourne, Rail Trail – Primeira fase (2024)
Harwich, Harwich Elementary School – Rotas seguras para as escolas (2024)
Provincetown, melhoria da Shank Painter Road (2025)
Barnstable, Rota 6 Repavimentação e serviços relacionados (2025)
Vários projetos de trânsito para permitir que o Cape Cod Regional Transit
Authority (CCRTA) esteja apto a operar seus serviços o ano inteiro assim
como as rotas fixas sazonais. Responder as demandas de seus serviços e
manter seus veículos e outras infra-estruturas. (2021-2025)

