
 
 

 
 
 

The Commonwealth of Massachusetts 

 —— 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
 

NOTIFICAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL E AUDIÊNCIA PÚBLICA 

D.P.U. 22-53 25 de maio, 2022 
 
Petição da NSTAR Electric Company com nome fantasia Eversource Energy para aprovação 
pelo Departamento de Serviços Públicos da proposta de projeto de investimento de capital da 
Empresa em Dartmouth-Westport no âmbito do Programa Provisório estabelecido pelo 
Departamento no Programa Provisório de Planejamento do Sistema, D.P.U. 20-75-B (2021). 
____________________________________________________________________________  

Em 29 de abril de 2022, a NSTAR Electric Company com nome fantasia Eversource 
Energy (“Eversource” ou “Empresa”) submeteu para revisão e aprovação uma proposta de 
projeto de investimento de capital (“CIP”) ao Departamento de Serviços Públicos 
(“Departamento”). O Departamento registrou esta questão como D.P.U. 20-53.  

 
Atualmente, se uma instalação de geração distribuída (“DG”), como uma instalação 

solar, exigir que uma empresa de distribuição elétrica (“EDC”) (por exemplo, a Eversource) 
atualize o sistema de energia elétrica (“EPS”) para a instalação de DG se interconectar com o 
EPS, a instalação de DG é responsável pelo custo total dessa atualização. No Programa 
Provisório de Planejamento do Sistema, D.P.U. 20-75-B (2021), o Departamento estabeleceu 
um novo quadro provisório para planejar e financiar essas atualizações no EPS por meio de 
um método alternativo (“Programa Provisório”). No âmbito do Programa Provisório, os 
custos da atualização do EPS (o CIP) seriam divididos pelas instalações de DG interconectada 
e por todos os contribuintes da EDC. Embora os contribuintes paguem inicialmente os custos 
do PIC através de uma taxa sobre as suas contas de luz, cada instalação de DG que possa 
interconectar-se devido à atualização no EPS pagará uma parte proporcional dos custos do 
PIC. Os custos cobrados dessas instalações de DG serão restituídos aos contribuintes através 
de um crédito na sua conta de luz através de um mecanismo de reconciliação. D.P.U. 20-75-
B na página n.36. Os requisitos para o Programa Provisório, incluindo a alocação de custos, 
são discutidos na Ordem do Departamento que estabelece o programa, D.P.U. 20-75-B. O 
Programa Provisório destina-se a promover o desenvolvimento oportuno e econômico e a 
interconexão das instalações de DG.  

 
Aqui, a proposta de CIP da Eversource é projetada para fazer modificações no EPS para 

permitir que as instalações de DG se interconectem nas regiões de Dartmouth, North 
Dartmouth, South Dartmouth, New Bedford, Westport e Westport Point, MA. A proposta de 
CIP inclui atualizações para duas subestações localizadas em Dartmouth, MA. As 
atualizações de EPS e a área impactada são discutidas no Estudo do Grupo Dartmouth-
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Westport (Anexo ES-Painel de Engenharia-1, nas páginas 18-22). A Eversource projeta que o 
custo total para concluir as modificações do sistema sob sua proposta de CIP seja de 
aproximadamente US$ 61,1 milhões e que os CIPs permitirão 59.692 quilowatts (“kW”) de 
DG (Anexo ES-Painel de Engenharia-1, na página 51; Anexo ES-ANB-3, na página 3). Do 
custo total, a Eversource propõe que US$ 25,1 milhões sejam pagos pelas instalações de DG 
através de uma taxa de CIP de US$ 420/kW e que o restante seja coberto pelos contribuintes 
(Anexo ES-Painel de Engenharia-1, na página 51). A parcela dos custos de CIP pagos pelos 
contribuintes aumentará as tarifas. A Empresa estima que os impactos médios na fatura 
mensal variariam de acordo com as classes de tarifa, variando entre 0,0 e 0,1 por cento 
(Anexo ES-ANB-1, nas páginas 12-13; Anexo ES-ANB-4). Um cliente residencial típico que 
usa em média 516 quilowatts-hora por mês teria um aumento mensal na conta de US$ 0,11.  

 
Além disso, esta ação diz respeito a atualizações de infraestrutura que, se aprovadas, 

seriam construídas dentro ou perto de comunidades de justiça ambiental. A justiça ambiental 
é uma prioridade para o Departamento, e será uma consideração integral durante toda a nossa 
investigação. Incentivamos qualquer parte interessada a fornecer comentários sobre como essa 
ação pode afetar uma comunidade de justiça ambiental, se aprovada. 

 
Em 5 de maio de 2022, o Procurador-Geral da Commonwealth (“Procurador-Geral”) 

apresentou uma notificação de intervenção de acordo com G.L. c. 12, § 11E(a). O 
Procurador-Geral tem o direito de representar e advogar em nome dos contribuintes em 
processos que envolvam mudanças nas taxas, preços ou tarifas das EdCs. De acordo com 
G.L. c. 12, § 11E(b), o Procurador-Geral apresentou uma notificação de retenção de 
especialistas e consultores para auxiliar em sua investigação sobre a ação da Empresa. O 
Procurador Geral solicitou a aprovação do Departamento para gastar até US$ 150.000. De 
acordo com G.L. c. 12, § 11E(b), os custos incorridos pelo Procurador-Geral em relação à 
sua retenção de especialistas e consultores são cobrados da Empresa e podem ser recuperados 
pela Empresa em suas taxas. Esses custos são coletados por meio de uma cobrança conhecida 
como Fator de Ajuste de Despesas de Consultoria do Procurador-Geral (AGCE). 

 
Devido a certas medidas e precauções de segurança contínuas relacionadas a eventos 

presenciais como resultado da pandemia da COVID-19, o Departamento realizará uma 
audiência pública virtual para receber comentários sobre a ação da Empresa. Durante a 
audiência pública, qualquer membro do público poderá fazer comentários. O Departamento 
realizará uma conferência processual após a audiência pública. Durante a conferência 
processual, o Departamento, a Eversource, o Procurador-Geral e qualquer parte que tenha o 
direito de intervir no processo podem discutir questões processuais, incluindo o cronograma 
para a fase probatória do processo. O Departamento conduzirá a audiência pública e a 
conferência processual usando a ferramenta de videoconferências Zoom em 23 de junho de 
2022, começando às 14:00.  Os participantes podem participar acessando o link 
https://us06web.zoom.us/j/85219477867 de um computador, smartphone ou tablet. Não é 
necessário baixar nenhum software com antecedência. Para acesso somente por áudio às 

https://us06web.zoom.us/j/85219477867
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audiências, os participantes podem discar para (646) 558-8656 ou (646) 558-8656 (não 
gratuito) e, em seguida, digitar o número de identificação do Webinar: 852 1947 7867. Se 
você pretende fornecer comentários via Zoom durante a audiência pública, envie um e-mail 
até 17º de junho de 2022 para katie.zilgme@mass.gov com seu nome, endereço de e-mail e 
endereço de correspondência.  

 
De maneira alternativa, qualquer pessoa interessada em fornecer comentários por 

escrito sobre este assunto pode enviar comentários ao Departamento até o fechamento do 
escritório (17h) no dia 23 de junho de 2022.  Na medida em que uma pessoa ou entidade 
deseje enviar comentários por escrito de acordo com esta Notificação, o envio eletrônico, 
conforme detalhado abaixo, é suficiente. 

 
Neste momento, todas as declarações serão enviadas ao Departamento apenas em 

formato eletrônico em reconhecimento à dificuldade que as partes e Departamento de possam 
ter para arquivar e receber cópias originais. Normalmente, todas as partes seguiriam as 
Seções B.1 e B.4 das Regras Básicas Padrão do Departamento (D.P.U. 15-184-A, App. 1 (4 
de março de 2020)). No entanto, até novo aviso, as partes devem reter a versão original em 
papel e o Departamento determinará posteriormente quando a versão em papel deverá ser 
arquivada com o Secretário do Departamento.  

 
Todos os comentários por escrito ou outros documentos devem ser enviados ao 

Departamento em formato .pdf por anexo de e-mail para dpu.efiling@mass.gov e 
katie.zilgme@mass.gov. Além disso, uma cópia de todos os comentários por escrito deve ser 
enviada por e-mail ao advogado da Empresa, John K. Habib, Esq., 
jhabib@keeganwerlin.com. O corpo do e-mail deve especificar: (1) o número do processo 
(D.P.U. 22-53); (2) o nome da pessoa ou empresa enviando o comentário; e (3) um breve 
título descritivo do documento. O e-mail também deve incluir o nome, título e número de 
telefone da pessoa a entrar em contato em caso de dúvidas sobre a declaração. O nome do 
arquivo eletrônico deve identificar o documento, mas não deve exceder 50 caracteres de 
comprimento. É importante ressaltar que todos os arquivos grandes enviados devem ser 
divididos em arquivos eletrônicos que não excedam 20 MB.  
 

Qualquer pessoa interessada em participar da fase probatória deste processo deverá 
apresentar uma petição de permissão para intervir até o fechamento do escritório (17:00) em 
8 de junho de 2022. Uma petição de permissão para intervir deve satisfazer o tempo e os 
requisitos substantivos de 220 CMR 1.03. O recebimento pelo Departamento, não por 
correspondência, constitui arquivamento e determina se uma petição foi apresentada em 
tempo hábil. Uma petição apresentada com atraso pode ser recusada, a menos que uma boa 
causa seja mostrada para renúncia sob 220 CMR 1.01(4). Para ser permitida, uma petição 
sob 220 CMR 1.03(1) deve satisfazer os requisitos permanentes de G.L. c. 30A, § 10. Todas 
as respostas às petições de intervenção devem ser apresentadas até o fechamento do escritório 
(17:00) no segundo dia útil após a apresentação da petição de intervenção. Qualquer pessoa 

mailto:katie.zilgme@mass.gov
mailto:katie.zilgme@mass.gov
mailto:dpu.efiling@mass.gov
mailto:katie.zilgme@mass.gov
mailto:jhabib@keeganwerlin.com
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que procure intervir neste assunto e também deseje comentar sobre a notificação de retenção 
de especialistas e consultores do Procurador-Geral deve arquivar os comentários até o 
fechamento do escritório (17:00) em 8 de junho de 2022.  Uma cópia dos comentários por 
escrito sobre a notificação de retenção de especialistas e consultores do Procurador-Geral 
deve ser enviada por e-mail para Elizabeth Mahony em elizabeth.l.mahony@mass.gov.  

A ação da Eversource e todos os documentos, petições e/ou arquivamentos 
subsequentes relacionados enviados ao Departamento e/ou emitidos pelo Departamento 
estarão disponíveis no site do Departamento assim que possível em 
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber (digite “22-53”). Na 
medida em que uma pessoa ou entidade deseje enviar comentários de acordo com esta 
Notificação, o envio eletrônico, conforme detalhado acima, é suficiente. Para solicitar 
materiais em formatos acessíveis (Braille, letras grandes, arquivos eletrônicos, formato de 
áudio), entre em contato com o Coordenador de ADA do Departamento em 
DPUADACoordinator@state.ma.us. 

 
Para obter mais informações sobre a ação da Empresa, entre em contato com o 

advogado da Empresa, John K. Habib, Esq. em jhabib@keeganwerlin.com ou 617-951-1400. 

Para mais informações sobre esta Notificação, entre em contato com Katie Zilgme, Diretora 

de Audiência do Departamento de Serviços Públicos em katie.zilgme@mass.gov.  
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