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COMUNIDADE DE MASSACHUSETTS 
 

ENERGY FACILITIES SITING BOARD 
 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 
NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA COMENTÁRIOS PÚBLICOS 

 
 

EFSB 14-04A/D.P.U. 14-153A/14-154A 
NSTAR Electric Company, nome fantasia Eversource Energy 

Aviso de alteração do projeto  
 
Notificamos, por meio deste, que a NSTAR Electric Company, nome fantasia Eversource Energy 
(“Eversource” ou “Empresa”) enviou à Energy Facilities Siting Board (“Conselho”) um Aviso de 
alteração do projeto associada ao projeto de transmissão elétrica (“Projeto”) aprovado pelo 
Conselho na sua decisão final de 1.º de dezembro de 2017, no EFSB 14-04/D.P.U. 14-153/14-
154 (“Decisão final”). O Projeto aprovado inclui duas novas linhas de transmissão subterrânea 
de 115 quilovolts (“kV”) em Everett, Chelsea e East Boston, Massachusetts, bem como uma 
nova subestação de 115/14-kV (“Subestação”) em East Boston. Em seu Aviso de Alteração do 
projeto, a Eversource busca aprovação para modificar o local da Subestação.  

 
Conforme aprovado na Decisão final, a Subestação seria localizada em um terreno no lado leste 
de um terreno maior de propriedade da Cidade de Boston (“Terreno da cidade”) na área East 
Eagle de East Boston. No Aviso de Alteração do projeto, a Eversource busca aprovação para 
mover a Subestação em 190 pés para o lado oeste do Terreno da cidade. Consequentemente, o 
escopo deste procedimento está limitado à proposta de transferência da Subestação da 
Eversource do seu local atual no lado leste do Terreno da cidade (“Local original”) para um novo 
local no lado oeste do Terreno da cidade (“Novo local”) (“Alteração do projeto”). As duas linhas 
de transmissão de 115 kV se conectariam à Subestação no Novo local e não seriam mais 
roteadas ao longo das ruas Condor e East Eagle. O layout e os componentes da Subestação 
permanecerão substancialmente inalterados em relação ao que foi previamente aprovado na 
Decisão final.  
 
A figura 1, abaixo, mostra as localizações relativas do Local original, do Novo local e do Terreno 
da cidade.  
 
Oportunidade para comentários públicos 
 
O Conselho conduzirá uma audiência pública sobre a Alteração do projeto proposta pela 
Eversource: 
 

Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019, às 19h. 
East Boston High School 
86 White Street  
East Boston, MA 02128 

 
Na audiência para comentários públicos, a Eversource apresentará uma descrição geral da 
Alteração do projeto proposta. As autoridades públicas e o público em geral terão a 
oportunidade de fazer perguntas e comentários a respeito da Alteração do projeto. Contaremos 
com a presença de um intérprete de espanhol/inglês e de português/inglês. A audiência para 
comentários públicos será registrada por um relator do tribunal. 
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Os comentários por escrito podem ser enviados na audiência para comentários públicos ou 
protocolados no Conselho até terça-feira, 19 de fevereiro de 2019. Os comentários devem ser 
protocolados eletronicamente, por meio de anexo de e-mail, à presidente da sessão e ao 
expediente eletrônico do Conselho: kathryn.sedor@mass.gov e dpu.efiling@mass.gov. Os 
comentários enviados por e-mail à presidente da sessão devem ser seguidos de uma cópia 
impressa enviada pelo correio. Além disso, todos os comentários por escrito devem ser 
enviados por e-mail à advogada da Eversource, Catherine Keuthen, no 
ckeuthen@keeganwerlin.com.  
 
Jurisdição e escopo de revisão do Conselho 
 
O Conselho revisará o Protocolo de alteração do projeto da Empresa para determinar se a 
proposta de realocação da Subestação dentro da Terreno da cidade alteraria, de forma 
significativa, as suposições ou conclusões alcançadas pelo Conselho em sua análise dos 
impactos ambientais nos procedimentos do Projeto original do Conselho.  
 
O escopo da análise do Conselho neste processo está limitado à proposta de Alteração do 
projeto da Eversource. Especificamente, o Conselho está analisando os possíveis impactos da 
realocação da Subestação do Local original, no lado leste do Terreno da cidade, para o Novo 
local, no lado oeste do Terreno da cidade, a uma distância de aproximadamente 190 pés. O 
Conselho não revisará assuntos não relacionados à Alteração do projeto, como a necessidade 
do Projeto em geral, alternativas do Projeto ou outros assuntos que foram revisados e decididos 
pelo Conselho na Decisão final, e não estão diretamente relacionados ou afetados pela proposta 
de realocação da Subestação. 
 
 
Figura 1: Local original e Novo local da Subestação  
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Análise pública do Aviso de Alteração do projeto 
 
A localização geral, o layout, as dimensões e a configuração da Subestação são descritos e 
demonstrados nos mapas e planos incluídos no Aviso de Alteração do projeto da Empresa, 
datado de 15 de novembro de 2018. Cópias do Aviso de Alteração do projeto da Empresa, 
incluindo todos os anexos, estão disponíveis para inspeção pública nos escritórios do Conselho, 
na One South Station, Boston, MA 02110, e nos escritórios da advogada da Eversource, 
Catherine Keuthen, Esq., Keegan Werlin, 99 High Street, Suite 2900, Boston, Massachusetts 
02110-3113. Há também cópias disponíveis nos seguintes locais: 
 

• Office of the Boston City Clerk, Boston City Hall, One City Hall Square, Boston, 
MA 02201  

• East Boston Public Library, 365 Bremen Street, East Boston, MA 02128  
 

Além disso, os Avisos de Alteração do projeto da Empresa, incluindo seus anexos, estão 
disponíveis em formato eletrônico no site do Departamento de Serviços Públicos, no seguinte 
endereço: https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom. 
 
Intervenção e participação 
 
Pessoas ou grupos que desejam se envolver nestes procedimentos de Alteração do projeto 
além dos comentários, podem protocolar uma petição para intervir como parte ou uma petição 
para participar como participante limitado.  
 
A intervenção permite que a pessoa ou grupo participe da fase probatória deste processo, 
incluindo audiências probatórias em Boston, caso audiências probatórias sejam realizadas, e 
concede o direito de recorrer de uma decisão final do Conselho sobre esses procedimentos. Um 
participante limitado pode receber diversos dos documentos que serão enviados ao Conselho, 
mas não pode apresentar provas ou recorrer da decisão final. As partes e os participantes 
limitados podem apresentar comentários orais ao Conselho durante a reunião pública na 
conclusão do processo, durante a qual o Conselho deliberará sobre a Decisão provisional.  
 
Qualquer pessoa interessada em intervir como parte ou participar deste processo como 
participante limitado deve protocolar uma petição por escrito junto à presidente da sessão. As 
petições devem observar os requisitos materiais e referentes a prazo do art. 980, § 1.05 do 
CMR, as regras processuais do Conselho. Dentre essas regras está a exigência de que uma 
petição para intervir “deve declarar a maneira pela qual o requerente é afetado de forma 
significativa e específica” pela Alteração do projeto proposta. Os regulamentos relativos à 
intervenção e participação limitada podem ser encontrados no site do Conselho no: 
https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case. 
 
A petição para intervir ou participar como participante limitado deve ser protocolada em três 
locais. 
 
Primeiro, a petição deve ser protocolada de forma eletrônica, por meio de anexo de e-mail, à 
presidente da sessão, M. Kathryn Sedor, no kathryn.sedor@.mass.gov até o final do horário 
comercial (17h), na terça-feira, 19 de fevereiro de 2019. O texto do e-mail para a presidente 
da sessão deve especificar: (1) o número do processo (EFSB 14-04A/D.P.U.14-153A/14-154A; 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom
https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case
mailto:kathryn.sedor@.mass.gov
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(2) o nome da pessoa física ou jurídica que esteja protocolando a petição; e (3) uma breve 
descrição do documento. O registro eletrônico deve também incluir o nome, título e número de 
telefone de uma pessoa para contato, para eventuais esclarecimentos sobre o protocolo da 
petição.  
 
Em seguida, a petição deve ser protocolada no Conselho por e-mail, como anexo, para 
dpu.efiling@mass.gov. O texto do e-mail para o Conselho também deve especificar: (1) o 
número do processo (EFSB 14-04A/D.P.U. 15-153A/14-154A; (2) o nome da pessoa física ou 
jurídica que esteja protocolando a petição; e (3) uma breve descrição do documento. O registro 
eletrônico deve também incluir o nome, título e número de telefone de uma pessoa para contato, 
para eventuais esclarecimentos sobre o protocolo da petição  
 
E por último, a petição deve ser enviada por e-mail para a advogada da Eversource, Catherine 
Keuthen, Esq., no ckeuthen@keeganwerlin.com 
 
Acomodação pública 
 
Mediante solicitação, cópias do Protocolo de Alteração do projeto ou de outros materiais deste 
processo podem estar disponíveis em um formato acessível às pessoas com deficiências (como 
Braille, letras grandes, arquivos eletrônicos ou em formato de áudio). Entre em contato com o 
coordenador da ADA do Departamento com a sua solicitação no 
DPUADACoordinator@mass.gov ou (617) 305-3500. 
 
Acomodações razoáveis na audiência para comentários públicos para pessoas com deficiências 
estarão disponíveis mediante solicitação. Inclua uma descrição da acomodação de que você 
precisa, incluindo o máximo de detalhes possível. Inclua, também, uma forma de entrarmos em 
contato com você, caso precisemos de mais informações. Por favor, faça isso com o máximo de 
antecedência possível. Os pedidos de última hora poderão não ser atendidos. Entre em contato 
com o coordenador da ADA do Departamento com a sua solicitação no 
DPUADACoordinator@mass.gov ou (617) 305-3500. 
 
Conforme mencionado acima, os serviços de intérprete do espanhol/inglês e português/inglês 
serão oferecidos na audiência para comentários públicos. A interpretação em idiomas adicionais 
poderá ser disponibilizada mediante solicitação. Inclua no seu pedido o(s) idioma(s) 
necessário(s) e quantas pessoas precisam de serviço de interpretação. Informe a maneira de 
entrarmos em contato com você se precisarmos de mais informações. Por favor, 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 com a sua solicitação (informações de contato 
abaixo). 
 
Para mais informações sobre esta notificação, incluindo informações sobre intervenção ou 
participação no processo de adjudicação, entre em contato com a presidente da sessão no 
endereço, telefone ou e-mail abaixo: 
 

M. Kathryn Sedor, Esq., Presiding Officer 
Energy Facilities Siting Board/DPU 

One South Station 
Boston, MA 02110 - EUA 

(617) 305-3525 ou kathryn.sedor@mass.gov 
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