COMUNIDADE DE MASSACHUSETTS
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
AVISO DE CONSULTA DE OPINIÃO PÚBLICA
D.P.U. 19-46
NSTAR Electric Company d/b/a Eversource Energy
Pelo presente se avisa que, no dia 22 de março de 2019, a NSTAR Electric Company d/b/a
Eversource Energy (“Eversource” ou a “Empresa”), apresentou uma petição junto do
Departamento de Serviços Públicos (o “Departamento”), nos termos do art.º 72, do capítulo 164
da Lei Geral, para 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) da Eversource, entre a subestação de Cross
Road e a de Fisher Road, ambas situadas na cidade de Dartmouth, Massachusetts (o “Projeto”). A
petição foi registada com o número D.P.U. 19-46. O Projeto foi proposto de modo a reforçar e
melhorar a fiabilidade e capacidade do sistema de transmissão já existente. O Departamento irá
analisar o Projeto para determinar se a nova linha de transmissão de 115 kV é necessária, serve a
conveniência pública e é consistente com o interesse público.
O Departamento realizará uma consulta para recolha da opinião pública acerca do Projeto,
consulta essa que terá lugar às 19h do dia 23 de julho de 2019 no Auditório Haskell da
Biblioteca de Southworth, em 732 Dartmouth Street, Dartmouth, MA.
Durante a consulta de opinião pública, a Empresa apresentará um resumo do Projeto proposto. As
autoridades públicas e membros do público terão então a oportunidade de apresentar dúvidas e
fazer comentários relativamente ao Projeto proposto. A consulta de opinião pública será gravada
por um estenógrafo judicial. O público pode também enviar comentários, por escrito, ao Auditor
até 6 de agosto de 2019, utilizando para tal os endereços físicos ou de e-mail abaixo indicados.
Para apresentar a sua opinião, consulte a Secção intitulada “Instruções de apresentação” perto do
final deste Aviso.
Projeto de Reabilitação de Cross Road a Fisher Road
A Empresa propõe-se a instalar uma nova linha de aproximadamente 8,2 km adjacente a uma linha
existente e dentro de uma via com ROW existente. A via com ROW existente começa no Posto de
Seccionamento de High Hill estendendo-se para sul ao longo da subestação de Cross Road, em
245 Cross Road, terminando na subestação de Fisher Road, em 628 Fisher Road. A via com ROW
do Projeto atravessa uma série de vias públicas, incluindo a Cross Road, o Trajeto 6, a Old
Westport Road e a Lucy Little Road, e prossegue ao longo do campus da Universidade de
Massachusetts, Dartmouth. Para apoiar a nova linha de transmissão de 115 kV, serão colocados

cerca de 50 novos monopolos de aço no lado leste da via com ROW existente.
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Revisão Pública da Petição da Empresa
A Petição da Empresa, bem como um registo completo do caso, estarão disponíveis no sítio web
do Departamento, https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/19-46. Para
solicitar materiais em formatos acessíveis para pessoas com deficiências (Braille, letra aumentada,
ficheiros eletrónicos ou formato áudio), contacte o coordenador ADA do Departamento através do
e-mail DPUADACoordinator@mass.gov ou do número (617) 305-3500.
Cerca de catorze dias antes da data da consulta de opinião pública, estarão também disponíveis,
para inspeção pública, cópias físicas da Petição da Empresa no seguintes locais:
•
•
•

Departamento de Serviços Públicos (Department of Public Utilities), One South Station,
5th Floor, Boston, MA 02110;
Gabinete Notarial da Cidade de Dartmouth (Town of Dartmouth Clerk’s Office), 400
Slocum Road, Room 203, Dartmouth, MA 02747;
Biblioteca de Southworth (Southworth Library), 732 Dartmouth Street, South Dartmouth,
MA 02748; e
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•

Biblioteca Local de North Dartmouth (North Dartmouth Branch Library), 1383 Tucker
Road, North Dartmouth, MA 02747.

Intervenção e Participação
As pessoas ou grupos que pretendam, além de dar a sua opinião na consulta de opinião pública,
ter um maior envolvimento no processo do Departamento, poderão intervir na qualidade de parte
ou participar como participante limitado. A intervenção na qualidade de parte permite à pessoa ou
organização participar na fase probatória deste processo, inclusive nas audiências probatórias em
Boston, e inclui o direito de recurso face à decisão final. Um participante limitado poderá receber
muitos dos documentos que serão apresentados ao Departamento e poderá apresentar contestações
escritas ao Departamento após a conclusão das audiências probatórias. Contudo, o participante
limitado não poderá participar na fase probatória do processo e não tem o direito de recorrer de
uma decisão.
Qualquer pessoa interessada em intervir na qualidade de parte ou participar como participante
limitado neste processo, deve apresentar um pedido, por escrito, ao Auditor até 6 de agosto de
2019. As petições devem cumprir os requisitos substantivos e temporais do artigo 1.03 do capítulo
220 do Código Regulamentar de Massachusetts (CMR, Code of Massachusetts Regulations), as
regras processuais do Departamento, incluindo o requisito de que uma petição de intervenção deve
indicar de que forma o requerente é “substancial e especificamente afetado” pelo Projeto proposto
pela Empresa. Os regulamentos relativos à intervenção e participação limitada podem ser
encontrados no sítio web do Departamento em:
https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case
Instruções de apresentação
O comentário escrito ou a petição de intervenção e participação limitada deve(m) ser
apresentado(s) em três locais.
Primeiro, a petição ou comentário devem ser enviados em formato físico para o Auditor,
Robert J. Shea, Departamento de Serviços Públicos, One South Station, Boston,
Massachusetts, 02110, antes do fim do expediente (17:00) na terça-feira, 6 de agosto de 2019.
Segundo, a petição ou comentário devem ser enviados para o Departamento em formato eletrónico,
como anexo num e-mail para dpu.efiling@mass.gov e para robert.j.shea@mass.gov. O texto do email deve especificar: (1) o numero de registo do processo (D.P.U. 19-46); (2) o nome da pessoa
ou entidade que faz a apresentação; e (3) uma breve descrição do documento. A apresentação
eletrónica deve também incluir o nome, cargo e número de telefone da pessoa de contacto, caso
haja dúvidas acerca da mesma.
Terceiro, a petição ou comentário escrito devem ser enviados para a consultora jurídica da
Eversource Energy – Catherine J. Keuthen, Esq., e para Cheryl A. Blaine, Keegan Werlin LLP, 99
High Street, Suite 2900, Boston, MA 02110, ckeuthen@keeganwerlin.com.
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Estão disponíveis, mediante solicitação, acomodações razoáveis para pessoas com deficiências.
Inclua uma descrição do tipo de acomodação de que necessita, incluindo tantos detalhes quanto
possível. Inclua igualmente uma forma de contacto, para o caso de necessitarmos de mais
informações. Por favor, avise-nos com tanta antecedência quanto lhe for possível. Serão aceites
pedidos de última hora, mas poderá haver dificuldades de acomodação. Contacte o coordenador
ADA do Departamento através do e-mail DPUADACoordinator@mass.gov ou do número 617305-3500.
Serão facultados serviços de interpretação para aqueles cuja proficiência na língua inglesa seja
limitada. No seu pedido, indique a língua pretendida e um meio de contacto para o caso de
necessitarmos de mais informações. Por favor, avise-nos com tanta antecedência quanto lhe for
possível, até ao dia 16 de julho de 2019 se possível. Serão aceites pedidos de última hora, mas
poderá haver dificuldades de acomodação. Contacte o Auditor (informações de contacto abaixo).
Qualquer pessoa que pretenda mais informações relativamente ao presente Aviso, incluindo
informações acerca da intervenção ou participação no processo, pode igualmente contactar o
Auditor no endereço, endereço de e-mail ou número de telefone abaixo indicados:
Robert J. Shea, Auditor
Departamento de Serviços Públicos de Massachusetts
One South Station, 5th Floor
Boston, MA 02110
617-305-3514
robert.j.shea@mass.gov
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