
 
 
 
 
 

Sudeste de Massachusetts  
Organização de Planejamento Metropolitano (SMMPO) 

 

Não Discriminação / Título VI Processo de Reclamação 

O SMMPO através do Planejamento Regional Sudeste e Distrito Desenvolvimento Econômico (SRPEDD) 

realiza seus programas, serviços e atividades em conformidade com as leis federais de não 

discriminação, incluindo o Titulo VI da Lei dos Direitos Civis de 1964 (Título VI), a Lei de Restauração dos 

Direitos Civis de 1987, e os estatutos e regulamentos relacionados. O Título VI proíbe discriminação em 

programas que recebem assistência do governo federal, e exige que nenhuma pessoa nos Estados 

Unidos da América deverá, por motivo de raça, cor ou origem nacional (incluindo proficiência limitada 

em inglês), ser excluída de participar, ser negada benefícios, ou de outro modo ser sujeitada à 

discriminação em qualquer programa ou atividade que receba assistência federal. Leis federais de não‐

discriminação relacionadas, administradas pela Administração Federal de Rodovias, pela Administração 

Federal de Trânsito, ou por ambas, proíbem a discriminação baseada em idade, sexo e deficiência. 

Essas categorias protegidas são contempladas dentro dos programas Título VI do SRPEDD’s, consistente 

com a interpretação e administração federal. Além disso, o SRPEDD fornece um acesso significativo aos 

seus programas, serviços e atividades a indivíduos com proficiência limitada em inglês, em 

conformidade com as políticas do Departamento de Transporte dos EUA e orientação da Ordem 

Executiva federal 13166.    

O SRPEDD também está em conformidade com a Lei de Acomodação Pública de Massachusetts, M.G.L. 

c 272 §§ 92a, 98, 98a, que proíbe que se faça qualquer distinção, discriminação ou restrição na 

admissão ou tratamento em um lugar de acomodação pública, com base em raça, cor, credo religioso, 

origem nacional, sexo, orientação sexual, deficiência ou antepassados. Da mesma maneira, o SRPEDD 

está em conformidade com a Ordem Executiva 526, seção 4 do Governador, que exige que todos os 

programas, atividades e serviços prestados, executados, licenciados, alugados, financiados, regulados 

ou contratados pelo estado deverão ser conduzidos sem discriminação ilegal baseada em raça, cor, 

idade, sexo, etnia, orientação sexual, identidade de gênero ou de expressão, religião, credo, 

antepassados, origem nacional,  deficiência, veterano de guerra (incluindo veteranos da guerra do 

Vietnã) ou antecedentes.   

Como destinatário do Departamento de Transporte de Massachusetts (MassDOT), o SMMPO adotou 

um procedimento de reclamação da Não‐Discriminação / Título VI, como parte de seu Programa de 

Título VI. 

A intenção do Processo da Não‐Discriminação / Título VI do SMMPO é também para considerar a 

minoria, de baixa renda e populações LEP para impedir a recusa, redução ou atraso de benefícios, para  



 

assegurar a participação plena e justa por populações afetadas nas decisões de transporte, e para 

garantir que as políticas e programas da SMMPO deve evitar efeitos desproporcionalmente negativos 

na minoria, de baixa renda e populações LEP. 

Qualquer pessoa que acredita que ele ou ela, individualmente ou como membro de uma classe 

específica de pessoas, tem sido alvo de discriminação por programas ou atividades da SMMPO com 

base em alguma das situações acima, pode apresentar uma queixa. 

Apresentação de Queixas 

 Reclamantes, ou o seu representante, podem apresentar uma queixa escrita com o Coordenador do 

Título VI do SMMPO a qualquer momento dentro de cento e oitenta (180) dias a partir da data do ato 

de discriminação. Assistência será fornecido a indivíduos incapazes de fornecer o formulário de queixa 

escrita. 

 

 

 

Queixas devem declarar o nome e endereço da pessoa e, se aplicável, o nome do representante em 

nome do reclamante, o nome e o endereço da entidade acusada de ter cometido o alegado  ato de 

discriminação, e estabelecerá as particularidades de ação e todas as outras informações que será 

exigida pelo o Especialista em Title VI. 

Todas as queixas irá incluir as seguintes informações:  
• Nome, endereço e número de telefone do Reclamante;  
• Nome, endereço, número de telefone e relacionamento do Representante do Reclamante, (se 
aplicável);  
• Base de queixa (raça, cor, nacionalidade, idade, sexo ou deficiência);  
• Data do algeado ato(s) de discriminação;  
• Data que a queixa for recebida pelo SMMPO; e  
• Uma declaração da queixa, incluindo detalhes específicos, fatos relevantes e documentação. 
 

Formas de queixa podem ser encontradas no site do SRPEDD (www.srpedd.org) clicando no link 

estático na parte inferior da página do site e também o fim deste documento. 

Processamento de Reclamações 

Imediatamente após de receber uma queixa , o Coordenador do Título VI do SMMPO e / ou o Gerente 

de Planejamento de Transportes irá aconselhá‐ Gabinete do MassDOT de Diversidade e Direitos Civis ( 

ODCR ) do recebimento da queixa(s). ODCR fará uma determinação jurisdicional e atribuir a obrigação 

de conduzir uma investigação e emitir conclusões. 

Lilia Cabral, O Coordenador do Título VI 
SRPEDD 
88 Broadway 
Taunton, MA 02780 
508 824‐1367 



 

 

Dentro de dez ( 10) dias , o Coordenador do Título VI do SMMPO vai acusar a recepção da alegação (s), 

informa o Reclamante da determinação jurisdicional de ODCR , de qualquer ação adicional adoptadas 

ou propostas de ação para processar a alegação(s), e aconselhar o Reclamante de outras vias de recurso 

possíveis . 

Dentro de sessenta (60) dias, o partido determinado a ser responsável irá realizar e concluir uma 

investigação da alegação(s). O objetivo da investigação é para determinar se existe uma razão para 

acreditar que o não cumprimento com o Título VI da Lei dos Direitos Civis de 1964 tenha acontecido. 

Além disso, o Especialista em Título VI da SMMPO tornará uma recomendação para a ação em um 

relatório de conclusões ao Gerente de Planejamento de Transportes do SRPEDD, que é pessoal para o 

SMMPO. 

Dentro de noventa (90) dias o Gerente de Planejamento de Transportes do SRPEDD ou o partido 

determinado a ser responsável irá notificar o Reclamante , a decisão final escrita, incluindo a disposição 

proposta do assunto. A notificação irá informar o reclamante de sua / seu direito de recurso para o 

SMMPO na sua próxima reunião. O Reclamante pode apresentar uma queixa formal com o Diretor de Direitos 

Civis do MassDOT,se eles estão insatisfeitos com a decisão final proferida pelo SMMPO . 

O Coordenador do Título VI do SMMPO manterá um registro de todas as queixas recebidas pelo MPO. 

Resolução 

Se uma causa provável de uma prática discriminatória de raça, cor, nacionalidade, idade, sexo ou 

deficiência se verifique a existência , o SMMPO envidarão esforços para eliminar a prática por meio de 

um Plano de Ação Corretiva . O Plano de Ação Corretiva deve incluir: uma lista de todas as ações 

corretivas aceitado pelo a agência; descrição de como a ação corretiva será implementado; e garantias 

escritas de que a agência irá implementar a ação corretiva que foi aceitado da forma descrita no plano. 

Onde tentativas de resolver a queixa falham , o reclamante deve ser notificado , por escrito, o seu 

direito de apresentar queixa à Administração Federal de Trânsito ou o Secretário de Transportes , 

conforme citado na Circular FTA C 4.702,1 Capítulo VII ‐ Reclamações Título VI discriminação. 

Qualquer pessoa, que acredita que seu / sua proteção Título VI foi violado, pode apresentar uma 

queixa junto da SMMPO . Se esta informação é necessária em outro idioma, por favor entre em 

contato com o Coordenador do Título VI do SMMPO no número 508 824‐1367.Formas de reclamação 

pode ser encontrada no site do SRPEDD (www.srpedd.org ) clicando no link estático na parte inferior 

da página do site e também o fim deste documento. 

 

 

 



 

Formulário de Reclamação por Discriminação 
Por favor, preencha com as seguintes informações para que possamos processar 
sua reclamação. Este formulário está disponível em em múltiplas línguas. Se 
você precisar de outro tipo de formulário ou de auxílio no preenchimento, por 
favor, avise um de nossos funcionários.  

Nome:____________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________ 

Números de Telefone: 
(Res.)___________(Com.)___________(Celular)___________ 

Endereço de Email:_________________________________________________ 

 

Por favor, indique a natureza da discriminação alegada:  

Categorias protegidas sob o Título VI da Lei de Direitos Civis de 1964:   

☐Raça    ☐Cor    ☐Origem Nacional (incluindo proficiência limitada do inglês)  

Categorias adicionais protegidas sob leis e/ou disposições federais e estaduais:    

☐Deficiência  ☐Idade  ☐Sexo  ☐Orientação Sexual  ☐Religião  ☐
Antepassados  

☐Gênero  ☐Etnia  ☐Identidade de Gênero  ☐Expressão de Gênero  ☐Credo  
☐Condição de Veterano  ☐Antecedentes  

 

Quem você alega ter sido a vítima da discriminação?  

☐Você    ☐Terceiro    ☐Uma Classe de Pessoas 

 

Nome do indivíduo e/ou organização que você alega estar discriminando: 

_________________________________________________________________ 

 

Você consente que seu nome e suas informações pessoais sejam partilhados 
pelo investigador com as outras partes, auxiliando na resolução de sua 
reclamação?  

☐Sim    ☐Não 

 



 

Por favor, descreva sua reclamação. Você deve incluir pormenores específicos 
tais como nomes, datas, horários, testemunhas, e quaisquer outras informações 
que possam ajudar em nossa investigação de suas alegações. Por favor, inclua 
também qualquer outra documentação relevante a esta reclamação. Você pode 
adicionar páginas à explicação de sua reclamação. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Você registrou esta reclamação com qualquer outra agência (federal, 
estadual ou local)?  

☐Sim    ☐Não 

Caso afirmativo, por favor, 
identifique:____________________________________ 

 

Você protocolou uma ação judicial relativa a esta reclamação?  

☐Sim    ☐Não 

Caso afirmativo, por favor, forneça uma cópia da ação. 

Assinatura: ____________________________________ Data:______________ 

 

Envie pelos correios para:  Title VI Coordinator, MassDOT Office of Diversity 
and Civil Rights, Suite 3800, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116   ~ou~ 

 Lilia Cabral-Bernard, Title VI Coordinator, SRPEDD, 88 Broadway, 
Taunton, MA 02780 

Envie por email para:  MassDOT.CivilRights@state.ma.us ~ou para~  

          lcabral@srpedd.org  


