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AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Este Edital está disponível em idiomas alternativos (Español - Tiếng Việt - Chinês - Kreyòl
Ayisyen - Português - Khmer) no site do MassDEP:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
O Departamento de Proteção Ambiental da Comunidade de Massachusetts (MassDEP), sob a
autoridade de M.G.L. c. 21A, seção 16, M.G.L. c. 111, seções 2C, 142A a 142E e M.G.L. c.
21N, seções 2, 3 (c), realizará audiências públicas de acordo com o M.G.L. Capítulo 30A para as
emendas propostas ao 310 CMR 7.71: Relatório de Emissões de Gases de Efeito Estufa e
310 CMR 7.75 Padrão de Energia Limpa. As emendas ao 310 CMR 7.71 têm o objetivo de
(1) melhorar a consistência entre o programa de relatórios de gases de efeito estufa (sigla em
inglês, GHG) do MassDEP para empresas e o programa de relatórios de gases de efeito estufa da
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), (2) documentar com precisão a
transição do programa de relatórios de gases de efeito estufa para uma nova plataforma de
relatórios eletrônicos MassDEP e (3) remover requisitos desnecessários dos relatórios que foram
identificados como onerosos para as empresas. Para que haja consistência com o programa da
EPA, o MassDEP está propondo substituir o requisito de quantificar as emissões de acordo com
o Protocolo de Relatórios Gerais (sigla em inglês, GRP) com um requisito que utiliza métodos
especificados no 40 CFR Parte 98. As emendas ao 310 CMR 7.75 Padrão de Energia Limpa
adicionam uma opção de relatório para vendedores varejistas de eletricidade de propriedade de
municipalidades e esclarecem a autoridade do MassDEP para exigir que certos relatórios sejam
feitos diretamente ao Departamento de Recursos de Energia de Massachusetts.
As emendas propostas e um documento de referência estão disponíveis no site do MassDEP:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
Duas audiências públicas serão realizadas online e por telefone. As audiências públicas ocorrerão
nas seguintes datas e horários:
Terça-feira, 3 de agosto de 2021 às 10h00.
Registre-se com antecedência para esta audiência pública:
https://zoom.us/meeting/register/tJAqcO6pqDopE932Trvt-FqAAI7FRYAa_HgK

This information is available in alternate format. Contact Michelle Waters-Ekanem, Director of Diversity/Civil Rights at 617-292-5751.
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Terça-feira, 3 de agosto de 2021 às 17h00.
Registre-se com antecedência para esta audiência pública:
https://zoom.us/meeting/register/tJEqfuCvrD4tH9BgY0c6aLjbiLeVi3ugj1Dm
Por favor, participe desta audiência pública pelo computador, tablet ou smartphone. Participe
também pelo seu telefone. Testemunho pode ser apresentado oralmente na audiência pública, ou
comentários escritos podem ser enviados até às 17h00 do dia 16 de agosto de 2021. Os
comentários escritos devem ser enviados via e-mail para climate.strategies@mass.gov ou via
correio para Climate Strategies, MassDEP, One Winter Street, Boston, MA 02018.
Para acomodações especiais para essas audiências, ligue para o Departamento de Diversidade do
MassDEP pelo número: 617-292-5751. Serviço de Telefone por Texto (TTY) de MassRelay:
1-800-439-2370. Estas informações estão disponíveis em formato alternativo, mediante
solicitação. O MassDEP fornece serviços de interpretação/tradução para acesso a outros idiomas
gratuitamente para indivíduos com proficiência limitada em inglês. Se precisar de um intérprete para
participar desta reunião, serviços de interpretação/tradução podem ser encontrados no seguinte site:
https://www.mass.gov/info-details/massdep-language-translation-assistance.
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