DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITIES
NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA COMENTÁRIOS PÚBLICOS
POR FAVOR, LEIA
A NSTAR Electric Company, com nome comercial Eversource Energy (“Eversource” ou a “Empresa”),
protocolou uma petição junto ao Departamento of Public Utilities (Departamento de Serviços Públicos,
“Departamento”), e acordo com G.L. c. 164, § 72, solicitando aprovação para construir e operar uma nova
linha de transmissão de 115 kilovolt (“kV”) de 3,3 milhas [5,3 km] dentro de uma faixa de domínio da
empresa (right-of-way, “ROW”) entre a Shootflying Hill Road e a Barnstable Switching Station, ambas no
município de Barnstable, Massachusetts (o “Projeto”).
A notificação judicial anexa descreve a proposta da Empresa em mais detalhes e também explica as
oportunidades para participação pública no processo de revisão. Leia o aviso anexo com atenção. O aviso
legal anexo também está disponível em língua portuguesa no site do Departamento em
e
no
site
da
Empresa
em
www.mass.gov/service-details/efsbsiting-calendar
https://www.eversource.com/content/wma/residential/my-account/billing-payments/about-your-bill/rates-t
ariffs/public-hearings-filings.
O Departamento é um órgão estatal que determinará se a construção da transmissão proposta será aprovada.
O Departamento conduzirá uma audiência de comentários públicos com início às 19h do dia 4 de
novembro de 2019, no Knight Hall em Barnstable High School, 744 West Main Street, Hyannis, MA
02601 para receber comentários públicos quanto à petição da Empresa. Caso você precise de um intérprete
de língua portuguesa para auxiliá-lo(a) na audiência de comentários públicos, entre em contato com a
Responsável pela Audiência, em (617) 305-3625, ou pelo e-mail donna.sharkey@mass.gov até 28 de
outubro de 2019.
Na audiência para comentários públicos, a Empresa apresentará informações sobre o projeto proposto, e o
Departamento fornecerá informações sobre o seu processo de análise, além de receber comentários e
perguntas dos membros da comunidade. Todos os comentários são importantes para o Departamento;
recomenda-se que qualquer pessoa que tenha interesse no projeto compareça na audiência pública.
Indivíduos e grupos afetados pela petição da Empresa que pretendem participar do processo de revisão do
Departamento podem solicitar a participação como intervenientes ou participantes limitados. Estas
solicitações devem atender aos critérios descritos na notificação judicial anexa. O prazo para as
solicitações encerra-se às 17 horas do dia 18 de novembro de 2019.As dúvidas relacionadas à
participação também serão respondidas na audiência para comentários públicos, e também poderão ser
respondidas pela Responsável pela Audiência, cujas informações de contato estão abaixo.
Uma cópia da petição da Empresa está disponível para inspeção pública nos locais listados na notificação
anexa. Em caso de dúvidas quanto ao processo de análise do Departamento, entre em contato com a
Responsável pela Audiência, Donna Sharkey, Esq. em (617) 305-3625, ou em donna.sharkey@mass.gov.
O endereço do Departamento é o seguinte: Department of Public Utilities, One South Station, 5th Floor,
Boston, MA 02110.

