The Commonwealth of Massachusetts
——
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITIES

This is an important notice. Please have it translated. Este é um aviso importante. Quiera mandá-lo traduzir.
Este es un aviso importante. Sirvase mandarlo traducir. Questa è un’informazione importante, si prega di
tradurla. 此为重要通知。请加以翻译. Đây là một thông báo quan trọng. Xin hãy dịch nó. Sa a se yon avi
enpòtan. Tanpri fè li tradui.

NOTIFICAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL E AUDIÊNCIA PÚBLICA
D.P.U. 20-80

23 de março de 2022

Investigação do Departamento de Serviços Públicos por conta própria sobre o papel das
distribuidoras locais de gás conforme a Commonwealth atinge suas metas climáticas para 2050.
____________________________________________________________________________
Em 29 de outubro de 2020, o Departamento de Serviços Públicos (“Departamento”)
votou por abrir uma investigação sobre possíveis políticas que permitirão à Commonwealth
atingir sua meta de emissões líquidas zero de gases do efeito estufa até 2050 e o papel das
distribuidoras locais de gás de Massachusetts (“LDCs”) para atingir essa meta. Investigação do
Departamento de Serviços Públicos por conta própria sobre o papel das distribuidoras locais de
gás conforme a Commonwealth atinge suas metas climáticas para 2050, D.P.U. 20-80, votação e
decisão para abertura de investigação na página 7 (29 de outubro de 2020) (“Decisão”). O
Departamento registrou esta questão como D.P.U. 20-80.
Em sua Decisão, o Departamento orientou as LDCs a iniciar um pedido conjunto de
propostas (“RFP”) para que um consultor independente conduza um estudo e prepare um
relatório (“Relatório”) dentro dos parâmetros discutidos na Decisão. Página 4 da Decisão. O
Relatório resultante deve informar e apoiar propostas separadas de cada LDC que incluam as
recomendações e planos da LDC para ajudar a Commonwealth a atingir seus objetivos
climáticos para 2050 (“Propostas”). Página 6 da Decisão. Em 18 de março de 2022, as LDCs
apresentaram o Relatório e suas Propostas.
Devido a certas medidas e precauções de segurança em andamento relacionadas a
eventos presenciais por resultado da pandemia da COVID-19, o Departamento realizará
duas audiências públicas virtuais para receber comentários sobre o Relatório e as
Propostas. O Departamento realizará duas audiências públicas usando a ferramenta de
videoconferência Zoom:
•

Terça-feira, 3 de maio de 2022, a partir das 19h.

•

Quinta-feira, 5 de maio de 2022, a partir das 14h.
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Os participantes podem participar da audiência de 3 de maio de 2022 às 19h acessando o link
https://us06web.zoom.us/j/82975717590, e da audiência de 5 de maio de 2022 às 14h acessando
o link https://us06web.zoom.us/j/87436932048 em um computador, smartphone ou tablet. Não é
necessário baixar nenhum software com antecedência. Para acesso somente com áudio às
audiências, os participantes podem discar para a audiência pelo número (646) 558-8656 ou (301)
715-8592 (sem ligação gratuita) e, em seguida, inserir a ID de Reunião 829 7571 7590 para a
audiência de 3 de maio de 2022 e a ID de reunião 874 3693 2048 para a audiência de 5 de
maio de 2022. Se você pretende oferecer comentários via Zoom durante a audiência pública,
envie um e-mail até segunda-feira, 2 de maio de 2022, para sarah.smegal@mass.gov com seu
nome, endereço de e-mail, endereço de correspondência e data da audiência. Se você pretende
oferecer comentários por telefone, deixe uma mensagem de correio de voz até segunda-feira, 2
de maio de 2022, no número (617) 305-3653 com seu nome, número de telefone, endereço para
correspondência e data da audiência.
Ao usar a plataforma Zoom, você poderá ouvir a audiência e fornecer comentários em
inglês, espanhol, português, chinês, crioulo haitiano e vietnamita. Para acessar os serviços de
interpretação através do Zoom durante a audiência, clique no botão “Interpretação” no menu na
parte inferior da tela do aplicativo Zoom e selecione seu idioma (ou seja, inglês, espanhol,
português, chinês, crioulo haitiano ou vietnamita).
De maneira alternativa, qualquer pessoa interessada em opinar sobre Relatório e/ou as
Propostas das LDCs pode enviar comentários por escrito ao Departamento até o fechamento do
escritório (17h) na sexta-feira, 6 de maio de 2022. Na medida em que uma pessoa ou entidade
deseje enviar comentários de acordo com esta Notificação, o envio eletrônico, conforme
detalhado abaixo, é suficiente. O Departamento considerará todos os comentários enviados, mas
solicita especificamente comentários focados nos seguintes temas: (1) os caminhos
desenvolvidos e estabelecidos no Relatório final dos consultores, juntamente com as premissas e
análises subjacentes ao Relatório final dos consultores e as Propostas específicas das LDCs; (2) o
quadro regulatório necessário para apoiar a transição igualitária e segura para emissões líquidas
zero de gases do efeito estufa até 2050; e (3) mudanças imediatas que poderiam ser
implementadas pelas LDCs rumo à descarbonização.
Neste momento, todas as declarações serão enviadas ao Departamento apenas em formato
eletrônico, de acordo com o Memorando do Departamento de 15 de junho de 2021, abordando os
requisitos de arquivamento modificados contínuos. Até novo aviso, as partes devem reter a
versão original em papel da ação judicial e o Departamento determinará posteriormente quando a
versão em papel deverá ser arquivada com o Secretário do Departamento.
Todos os comentários devem ser enviados ao Departamento em formato .pdf por anexo
de e-mail para dpu.efiling@mass.gov e sarah.smegal@mass.gov. Além disso, todos os
comentários devem ser enviados por e-mail aos advogados das LDCs da seguinte forma:
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Para a Boston Gas Company d/b/a
National Grid:
Alexandra Blackmore, Adv.
Andrea Keeffe, Adv.
Bess Gorman, Adv.
National Grid
alexandra.blackmore@us.ngrid.com
andrea.keeffe@nationalgrid.com
bess.gorman@nationalgrid.com
-eJohn K. Habib, Adv.
Ashley S. Wagner, Adv.
Keegan Werlin, LLP
jhabib@keeganwerlin.com
awagner@keeganwerlin.com

Para a Fitchburg Gas and Electric Light
Company d/b/a Unitil:
Patrick Taylor, Adv.
Matthew Campbell, Adv.
Unitil Service Corp
taylorp@unitil.com
campbellm@unitil.com
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Para a Liberty Utilities (New England
Natural Gas Company) Corp. d/b/a
Liberty Utilities:
Ronald J. Ritchie, Adv.
Liberty Utilities
r.j.ritchie@libertyutilities.com
-eKevin F. Penders, Adv.
Keegan Werlin, LLP
kpenders@keeganwerlin.com
Para a Berkshire Gas Company:
Daniel P. Venora, Adv.
Keegan Werlin, LLP
dvenora@keeganwerlin.com
Para a NSTAR Gas Company e a
Eversource Gas of Massachusetts d/b/a
Eversource Energy:
Danielle Winter, Adv.
Keegan Werlin, LLP
dwinter@keeganwerlin.com

O corpo do e-mail deve especificar: (1) o número do processo (D.P.U. 20-80); (2) o nome da
pessoa ou empresa enviando o comentário; e (3) um breve título descritivo do documento. O
nome do arquivo eletrônico deve identificar o documento, mas não deve exceder 50 caracteres de
comprimento. É importante ressaltar que todos os arquivos grandes enviados devem ser
divididos em arquivos eletrônicos que não excedam 20 MB.
Neste momento, uma cópia impressa do Relatório e das Propostas não estará disponível
para visualização pública nos escritórios das LDCs ou no Departamento. Os comentários e outros
documentos enviados em formato eletrônico serão publicados assim que possível no site do
Departamento através da nossa Sala de Arquivos online
em: https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber (digite “20-80”).
Acomodações razoáveis em audiências públicas para pessoas com deficiência estão
disponíveis mediante solicitação. Entre em contato com o Coordenador de ADA do
Departamento em DPUADACoordinator@mass.gov. Inclua uma descrição da acomodação que
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você precisará, incluindo o máximo de detalhes possível. Inclua também uma forma de o
Departamento entrar em contato com você se precisarmos de mais informações. Forneça as
informações com o máximo de antecedência possível. Pedidos de última hora serão aceitos, mas
as acomodações poderão não ser implementadas. Para solicitar materiais em formatos acessíveis
para pessoas com deficiência (Braille, letras grandes, arquivos eletrônicos, formato de áudio),
entre em contato com o Coordenador de ADVA do Departamento em
DPUADACoordinator@mass.gov.
Qualquer pessoa que deseje obter mais informações sobre o Relatório e as Propostas deve entrar
em contato com o advogado das LDCs, conforme fornecido acima. Qualquer pessoa que deseje
obter mais informações sobre esta notificação deve entrar em contato com Sarah A. Smegal,
Diretora de Audiência do Departamento de Serviços Públicos, em sarah.smegal@mass.gov.

