ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO METROPOLITANO DO
CAPE COD

PROGRAMA DE MELHORIA
DO TRANSPORTE
(TIP) DESENVOLVENDO O PL ANO CAPITAL DE
TRANSPORTE PARA O CAPE COD

Qual é a TIP?
A Organização de Planejamento Metropolitano do Cape Cod
(MPO) planejamento capital de transporte, o Programa de
Melhoria do Tranporte (TIP) enumera projetos importantes
planejados para os próximos cinco anos.
O MPO é constituido de onze membros votantes com
representantes de agências estaduais, organizações regionais,
e cidades do Cape Cod. As discussões nas reuniões do MPO
ajudam no esbelecimento de preferências para cada projeto
financiado através do TIP. O público é bem-vindo e encorajado
a participar destas reuniões e dar suas opiniões.

Como Participar
As reuniões do MPO estão sendo conduzidas virtualmente.
Para detalhes, favor visitar o capecodcommission.org/mpo. As
datas estão sujeitas a mudanças.
PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO MPO:
Segunda-feira - Dia 26 de abril de 2021 – Tópico: Lançamento do
esboço TIP para comentário público
Segunda-feira – Dia 26 de maio de 2021 – Tópico: Revisão dos
comentários e finalização do TIP.
PARTICIPE DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO:
Horário de Funcionamento Virtual
Segunda-feira dia 10 de maio de 2021- Das 10h às 12h
Quarta-feira dia 12 de maio de 2021 das 14h30mim às 16h30min
Reunião Pública Virtual
Terça-feira dia 11 de maio de 2021 as 18h
Quarta-feira dia 12 de maio de 2021 as 13h
Quinta-feira dia 13 de maio de 2021 as 10h
Visite o www.capecodcommission.org/tip para mais informações ou entre em
contato com Colleen Medeiros através do número 508-744-1226 colleen.
medeiros@capecodcommission.org.

FINANCIAMENTOS
O financiamento é
proveniente de uma
combinação de fontes
estaduais e federais num
total de mais de $150
milhões nos cinco anos de
planejamento.
TYPICAL PROJECTS
Os projetos típicos incluem a
reconstrução de cruzamentos
existentes ou estradas,
construção de caminhos
de uso múltiplo, e compra
de ônibus novos e apoio ao
serviço de ônibus regional.
Os projetos são elaborados
em prol da segurança
e preocupações com o
congestionamento de todos
os meios de transporte,
incluindo veículos, trânsito,
bicicletas e trânsito de
pedestres.

PROJETOS IMPORTANTES
A página seguinte apresenta
uma lista de possíveis projetos,
atualmente considerados
para o TIP do Ano Fiscal
Federal 2022-2026.

