
 

 

 
 

 
 

 

Comunidade de Massachusetts 

 —— 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

AVISO DE CONSULTA E SOLICITAÇÃO DE COMENTÁRIOS 

D.P.U. 21-50         16 de abril de 2021 

 

Aviso de Consulta do Departamento de Serviços Públicos a partir de uma Proposta própria sobre 

procedimentos para aumentar a conscientização e a participação públicas em seus processos. 

 

____________________________________________________________________________  

Em 16 de abril de 2021, o Departamento de Serviços Públicos (“Departamento”) emitiu 

uma Ordem instituindo uma consulta sobre melhorias procedimentais relacionadas aos seus 

requisitos de avisos públicos para aumentar a conscientização e a participação públicas nos 

processos do Departamento.  Esta consulta foi protocolada como D.P.U. 21-50. 

Esta consulta buscará, entre outras coisas: (1) identificar plataformas e/ou locais 

adicionais onde avisos públicos poderiam ser razoavelmente publicados para atingir partes 

interessadas e contribuintes afetados e interessados; (2) avaliar quando e para qual (quais) idioma 

(idiomas) os avisos públicos devem ser traduzidos; e (3) examinar quando e como intérpretes 

devem ser usados nas audiências públicas. 

O Departamento convida todas as pessoas interessadas a enviarem comentários por 

escrito sobre este assunto, o mais tardar até o fechamento do expediente (17:00) de sexta-feira, 

14 de junho de 2021.  O Departamento encoraja todas as pessoas interessadas a apresentarem 

posições consensuais e a enviarem comentários em conjunto, quando possível. O Departamento 

determinará as próximas etapas apropriadas para este processo após concluir a revisão dos 

comentários iniciais. 

 

Neste momento, todos os documentos serão apresentados apenas em formato eletrônico 

dada a dificuldade que as partes e o Departamento podem ter para protocolarem e receberem as 

cópias originais.  Em 10 de março de 2020, o governador Baker decretou um estado de 

emergência relacionado à COVID-19 para toda a Comunidade.  Normalmente, todas as partes 

seguiriam as Seções B.1 e B.4 das Regras Básicas Padrão do Departamento (D.P.U. 15184A, 

App. 1 (4 de março de 2020)). No entanto, até novo aviso, as partes devem guardar a versão 

original em papel e o Departamento determinará posteriormente quando que a versão em papel 

deverá ser protocolada junto ao Secretário do Departamento.  É importante ressaltar que todos os 

arquivos grandes enviados devem ser divididos em arquivos eletrônicos que não excedam 20 

MB. 
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Todos documentos devem ser enviados ao Departamento em formato PDF, anexos ao e-

mail, para dpu.efiling@mass.gov e Scott.Seigal@mass.gov.  O texto do e-mail deve especificar: 

(1) o número do protocolo do processo (D.P.U. 21-50); (2) o nome da pessoa ou empresa 

enviando o registro; e (3) um breve título descritivo do documento.  Todo documento enviado 

em formato eletrônico será publicado no site do Departamento assim que possível, em 

http://www.mass.gov/dpu.  O e-mail também deve incluir o nome, cargo e telefone de uma 

pessoa a ser contatada em caso de dúvidas sobre o registro.  Na medida em que uma pessoa ou 

entidade deseje enviar comentários de acordo com este Aviso, o envio eletrônico, conforme 

detalhado acima, é suficiente.  Para solicitar materiais em formatos acessíveis (Braille, letras 

grandes, arquivos eletrônicos, em formato áudio), entre em contato com o Coordenador ADA do 

Departamento através do e-mail DPUADACoordinator@state.ma.us.  
 

Todo documento enviado ao Departamento e/ou emitido pelo Departamento estará 

disponível no site do Departamento assim que possível, em 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber (digite “21-50”). Uma cópia 

em papel da Ordem do Departamento não estará disponível para exibição pública no escritório 

do Departamento devido ao estado de emergência.  Para obter mais informações sobre este 

Aviso, entre em contato com Scott Seigal, Conselheiro, Departamento de Serviços Públicos, 

através do e-mail Scott.Seigal@mass.gov. 

This is an important notice.  Please have it translated. 

Este é um aviso importante.  Queira traduzi-lo. 

Este es un aviso importante.  Sirvase mandarlo traducir. 

Avis important.  Veuillez traduire immediatement. 

Questa è un’informazione importante, si prega di tradurla. 

Это очень важное сообщение.  Пожалуйста, попросите чтобы вам его перевели. 

Đây là một thông báo quan trọng.  Xin vui lòng dịch thông báo này. 

此为重要通知。请加以翻译. 
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