
 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
AVISO DE CONSULTA DE OPINIÃO PÚBLICA  

LER, POR FAVOR  
 

A NSTAR Electric Company d/b/a Eversource Energy (“Eversource” ou a “Empresa”), apresentou 
uma petição junto do Departamento de Serviços Públicos (“Departamento”), nos termos do art.º 
72, do capítulo 164 da Lei Geral, solicitando a aprovação da construção e operação de uma nova 
linha de transmissão suspensa de 115 kilovolts (“kV”), com aproximadamente 8,2 km, numa via 
existente com direito preferencial de passagem (“ROW”, Right-of-Way), entre a subestação de 
Cross Road e a de Fisher Road, ambas situadas na cidade de Dartmouth, Massachusetts (o 
“Projeto”).  

O aviso legal apenso ao presente descreve, em maior detalhe, a proposta da Empresa e explica 
também as oportunidades de participação pública no processo de revisão. O aviso legal apenso 
está também disponível em português no sítio web do Departamento, em www.mass.gov/service-
details/efsbsiting-calendar, e no sítio web da Empresa, em 
https://www.eversource.com/content/nh/about/projects-infrastructure/projects/massachusetts-
transmission-projects/cross-road-to-fisher-road-line-project.  
Por favor, leia atentamente o aviso apenso ao presente.  

O Departamento é um órgão estatal que decidirá se a construção da linha de transmissão proposta 
será aprovada. Com vista a recolher comentários do público sobre a petição da Empresa, o 
Departamento realizará uma consulta de opinião pública, que terá início às 19h do dia 23 de 
julho de 2019 no Auditório Haskell da Biblioteca de Southworth, em 732 Dartmouth Street, 
Dartmouth, MA. Se necessitar da assistência de um intérprete durante a consulta de opinião 
pública, queira contactar o Auditor, através do (617) 305-3514, ou através do e-mail 
Robert.j.Shea@mass.gov até 9 de julho de 2019.  

No decorrer da consulta de opinião pública, a Empresa providenciará informações acerca do 
Projeto proposto, e o Departamento providenciará informações acerca do seu processo de revisão 
e receberá as opiniões e perguntas dos membros da comunidade. Todas as opiniões são importantes 
para o Departamento e encorajam-se todas as pessoas interessadas no Projeto a participar na 
consulta de opinião pública. 

Os indivíduos e grupos afetados pela petição da Empresa que desejem envolver-se no processo de 
revisão do Departamento, podem solicitar a respetiva participação como intervenientes ou 
participantes limitados. Estes pedidos devem cumprir os requisitos enunciados no aviso legal 
apenso. O prazo para a apresentação desse pedido termina às 17h do dia 6 de agosto de 2019. 
Dúvidas relativas à participação também serão esclarecidas durante a consulta de opinião pública 
e poderão igualmente ser esclarecidas pelo Auditor, cujo contacto se encontra abaixo.  

Será facultada uma cópia da petição da Empresa, para inspeção pública, nos locais indicados no 
aviso apenso ao presente. Caso tenha dúvidas relativamente ao processo de revisão do 
Departamento, por favor, não hesite em contactar o Auditor, Robert J. Shea, Esq., através do (617) 
305-3514, ou através do e-mail Robert.j.Shea@mass.gov. O endereço do Departamento é o 
seguinte: Department of Public Utilities, One South Station, 5th Floor, Boston, MA 02110. 
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