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COMUNIDADE DE MASSACHUSETTS 
ENERGY FACILITIES SITING BOARD 

 
AVISO DE REUNIÃO DO EFSB 

 
EFSB 22-01, NSTAR Electric Company, nome fantasia Eversource Energy 

 
Em 16 de fevereiro de 2022, a NSTAR Electric Company, nome fantasia Eversource Energy 
(“Eversource” ou “Empresa”), de acordo com o G.L. c. 164, §§ 69K-69O, submeteu uma Petição 
inicial e um Pedido de certificado de impacto ambiental e interesse público (“Certificado”) ao 
Energy Facilities Siting Board (“Siting Board”) para a emissão, pelo EFSB, de 14 alvarás estaduais 
e municipais necessários para a construção e operação de uma nova subestação elétrica em East 
Boston (a “Subestação”). A Subestação foi aprovada em 2017 como parte do Projeto de 
Confiabilidade Mystic-East Eagle-Chelsea (o “Projeto”) em Eversource Energy, EFSB 14-
04/D.P.U. 14-153/14-154 (2017) (“Eversource 2017”). O Conselho aprovou, em 2021, a 
realocação da Subestação a 190 pés (58 cm) a oeste do local originalmente aprovado para a Condor 
Street, 0, em East Boston, em Eversource Energy, EFSB 14-04A/D.P.U. 14-153A/14-154A (2021) 
(“Eversource 2021”).  
 
O Conselho conduzirá uma reunião remota usando a ferramenta de videoconferência Zoom na 
terça-feira, 29 de novembro de 2022, às 9h30 e, se necessário, retomando na quarta-feira, 30 
de novembro de 2022, às 9h30. O objetivo da reunião do Conselho é ouvir os comentários, 
deliberar e votar se aprova, aprova com condições ou emendas, ou rejeita a decisão provisória 
emitida pelo Conselho. A Decisão Provisória estará disponível na página de informações do 
Conselho para este processo: https://mass.gov/info-details/east-eagle-certificate. 
 

É possível participar da reunião ao clicar (ou acessar) o seguinte link: 
https://us06web.zoom.us/j/89641977626 em um computador, smartphone ou tablet. Não é 
necessário download prévio de software. Para participação somente com áudio, os participantes 
podem ligar para (646) 558-8656 (ligação gratuita) e, em seguida, inserir o ID do seminário on-
line: 896 4197 7626. Será oferecida tradução simultânea do inglês para espanhol e espanhol para 
inglês. Todos os participantes devem selecionar o idioma preferencial (inglês ou espanhol) para 

ouvir o intérprete deste idioma. Pressione o ícone de globo  e escolha o idioma desejado. Para 
obter assistência técnica para problemas relacionados ao Zoom, antes ou durante a reunião, ligue 
ou envie uma mensagem de texto para +1 (857) 200‐0065. Uma gravação da reunião do Conselho 
será publicada no canal do YouTube do Departamento, após a reunião, em 
https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA/videos.  
 
Acesso e oportunidade para comentários públicos 
De acordo com a Lei de Reunião Aberta de Massachusetts, seção 30A, §§18-25; 980 CMR 2.04(1); 
e St. 2021, c. 20, conforme prorrogado até St. 2022, c. 107, o Conselho se reunirá remotamente 
usando Zoom para ouvir comentários públicos, deliberar e votar sobre a Decisão Provisória. 
Informações adicionais estão disponíveis em: https://mass.gov/info-details/east-eagle-certificate.  
 
Se você quiser fazer comentários verbais na reunião do Conselho, inscreva-se pelo e-mail 
geneen.bartley@mass.gov com seu nome, endereço de e-mail e endereço de correspondência até 
o meio-dia de segunda-feira, 28 de novembro de 2022. Caso pretenda fazer comentários por 
telefone, deixe uma mensagem no correio de voz do número +1 (617) 305-3529, informando seu 
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nome completo, número de telefone (o número do qual você irá ligar) e endereço de 
correspondência até a mesma data. Comentários adicionais poderão ser permitidos durante a 
reunião, a critério do Presidente do EFSB.  

 
Os membros do público que desejarem enviar comentários por escrito sobre a Decisão Provisória 
devem fazê-lo até o fim do horário comercial da segunda-feira, 28 de novembro de 2022. Envie 
comentários ao e-mail dpu.efiling@mass.gov . 
 
Notificação de condições climáticas adversas 
Se a condição climática for adversa, o adiamento será anunciado no link do Zoom e no site 
informacional do EFSB, para o procedimento descrito acima. Em caso de mau tempo na terça-
feira, 29 de novembro de 2022, o Conselho se reunirá remotamente na quarta-feira, 30 de 
novembro de 2022, às 9h30. 
 
Licenças solicitadas pela Eversource 
O Pedido da empresa busca as seguintes aprovações e autorizações necessárias para o Projeto na 
forma de um Certificado emitido pelo Conselho. 
 
1. aprovação para edifícios e estruturas construídas ou alteradas a 100 pés (30,5 cm) de um 

parque ou de vias públicas arborizadas, nos termos da Seção 7-4.11 do Código municipal 
de Boston, normalmente emitida pela Comissão de Parques e Lazer (Parks and Recreation 
Commission) da cidade de Boston (“Aprovação da Comissão de parques e lazer da cidade 
de Boston”); 

2. aprovação de acesso para pedestres na Condor Street, normalmente emitida pela Comissão 
de Melhoria Pública (Public Improvement Commission) da cidade de Boston 
(coletivamente, com as aprovações listadas como 3 e 4 abaixo, as “Aprovações PIC de 
Boston”); 

3. aprovação de concessões de localização para novos bancos de dutos, conduítes e bueiros 
em uma via pública (Condor Street, East Eagle Street, Glendon Street, Lexington Street, 
Shelby Street, e Chelsea Street), normalmente emitidos pela Comissão de Melhoria Pública 
da cidade de Boston; 

4. aprovação de um plano de reparos específicos para a Condor Street, normalmente emitido 
pela Comissão de Melhoria Pública da cidade de Boston; 

5. aprovação de uma Licença de hidrovia G.L. c. 91, normalmente emitida pelo Departamento 
de Proteção Ambiental (Department of Environmental Protection) de Massachusetts, de 
acordo com a G.L. C. 91 e seus regulamentos de implementação em 310 CMR 9.00; 

6. aprovação de uma Ordem final de condições, nos termos da Lei de proteção de zonas 
úmidas, G.L. c. 131, § 40 e 310 CMR 10.00, normalmente emitido pelo Departamento de 
Proteção Ambiental de Massachusetts;  

7. aprovação de alvarás para fundação e construção, normalmente emitidos pelo 
Departamento de Serviços Inspecionais (Inspectional Services Department) da cidade de 
Boston; 

8. aprovação de um Alvará de escavação de rua (Condor Street, East Eagle Street, Glendon 
Street, Lexington Street, Shelby Street, Saratoga Street e Chelsea Street), normalmente 
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emitido pelo Departamento de Obras Públicas (Department of Public Works) da cidade de 
Boston; 

9. aprovação de um Alvará de ocupação de rua/bueiro (Condor Street, East Eagle Street, 
Glendon Street, Lexington Street, Shelby Street e Chelsea Street), normalmente emitido 
pelo Departamento de Obras Públicas da cidade de Boston; 

10. aprovação de um Alvará de ocupação de calçada (Condor Street), normalmente emitido 
pelo Departamento de Obras Públicas da cidade de Boston; 

11. aprovação de um Alvará de águas pluviais para construção, normalmente emitido pela 
Comissão de Água e Esgoto (Water & Sewer Commission) da cidade de Boston; 

12. aprovação de um Alvará para o desaguamento de Construção, normalmente emitid pela 
Comissão de Água e Esgoto da cidade de Boston; 

13. aprovação de um Pedido de serviços gerais, normalmente emitido pela Comissão de Água 
e Esgoto da Cidade de Boston e; 

14. aprovação de um Alvará de ocupação de rua (Willow Street), normalmente emitido pelo 
Departamento de Obras Públicas (Department of Public Works) da cidade de Chelsea. 

 

Solicitações de acomodação 
Acomodações razoáveis para pessoas com deficiências estarão disponíveis mediante solicitação. 
Inclua uma descrição completa da acomodação que você precisará e uma forma de entrarmos em 
contato com você caso sejam necessárias mais informações. Faça isso com o máximo de 
antecedência possível. Solicitações de última hora serão aceitas, mas pode ser que não possamos 
atender a alguma solicitação. Envie as suas solicitações para: Melixza G. Esenyie, ADA and 
Diversity Manager no Executive Office of Energy and Environmental Affairs, pelo e-mail 
Melixza.Esenyie2@mass.gov ou ligue para 617-626-1282.  
 
A tradução ao espanhol será oferecida durante a reunião do Conselho. Serviços de tradução para 
outros idiomas estão disponíveis mediante solicitação. Inclua na sua solicitação o idioma 
necessário e uma maneira de entrarmos em contato com você caso a Presidente da sessão precise 
de mais informações. Faça isso com o máximo de antecedência possível. Os pedidos de última 
hora poderão não ser atendidos. Entre em contato com a Presidente da sessão (informações de 
contato abaixo). 
 
Contato 
Para mais informações sobre este Aviso, entre em contato com a presidente da sessão pelo telefone 
ou e-mail abaixo: 
 

Donna Sharkey, Presidente da Sessão 
One South Station 

Boston, Massachusetts 02110 
617 305-3625 (correio de voz) 

donna.sharkey@mass.gov 
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Figura 1: Visão geral do local da subestação. 
 

 
Uma versão maior desta figura está disponível no seguinte link: https://www.mass.gov/doc/east-
eagle-update-substation-map/download. 
 
Figura 2: Proposta da fachada de subestação para contribuição da comunidade  

 
Observação: Este é apenas um conceito de design. O design final será escolhido em colaboração 
com a comunidade e pode ser diferente. 

Chelsea Creek 
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