
ASSUNTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO 

O município de Marlborough tem o prazer de anunciar que seu Programa de Fornecimento de Energia Escolhido pela Comunidade (Community Choice Power Supply Program) poderá 
proporcionar aos seus residentes reduções em suas contas de energia elétrica neste verão. 

A tarifa de agregação do município através de seu fornecedor atual, Inspire, determinou o valor fixo de US$ 0,09390 por kWh em todas as classes de tarifas até janeiro de 2024. 
Essa tarifa é 18% mais baixa do que a tarifa do Serviço Básico Residencial de verão da National Grid (Rede Nacional) de US$ 0,11491 por kWh. Os residentes participantes do programa 
que tiverem um uso médio de 600 kWh/mês podem esperar uma economia de US$ 12/mês em relação à tarifa atual da National Grid para o período de maio de 2022 a outubro de 2022 
(o valor a ser economizado irá sofrer variações). Além disso, 100% do fornecimento de energia da cidade é derivado de Certificados Nacionais de Energia Eólica Renovável (RECs, em 
inglês). 

É possível participar do Programa de Marlborough através de uma das duas opções abaixo: 
1. OPT-IN (inscrever-se) on-line:  Acesse colonialpowergroup.com/marlborough e clique no botão OPT-IN, depois, preencha e envie o Formulário de Opt-In. 
2. OPT-IN (inscrever-se) por telefone:  Ligue para a Inspire pelo telefone (866) 873-9300 e peça para participar do Programa do Município de Marlborough (City of Malborough’s 

Program). 

Em ambas as opções acima, tenha em mãos sua conta da National Grid para fornecer algumas informações necessárias. As inscrições só podem ser processadas nas leituras do 
medidor, portanto, pode levar um ou dois ciclos de faturamento antes de entrarem em vigor. Será possível, posteriormente, a qualquer momento, OPT-OUT (cancelar a inscrição) ou 
OPT-IN (inscrever-se) no Programa de Marlborough, SEM CUSTO. Se, atualmente, você tem um contrato em vigor com outro fornecedor concorrente e quiser entrar no Programa de 
Malborough, será preciso que confirme com esse fornecedor se haverá alguma taxa de rescisão antecipada ou penalidades por cancelar o contrato existente. 

Os residentes que tiverem alguma dúvida sobre o Programa também podem entrar em contato com o Colonial Power Group, empresa de consultoria do município sobre agregação, 
pelo telefone (508) 485-5858 ramal. 1. 

As tarifas do Serviço Básico são alteradas duas vezes ao ano, ou mais, dependendo da classe de tarifas. Devido a isso, é possível que a tarifa de agregação nem sempre seja mais baixa do que a tarifa do Serviço Básico. 
O objetivo da agregação é fornecer estabilidade, previsibilidade e um valor, em média, inferior ao da tarifa do National Grid Basic Service (Serviço Nacional da Rede Básica). Entretanto, não podemos garantir que haverá 
essa economia. 

 

  
  

https://colonialpowergroup.com/marlborough/

