
TUTORIAL DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE 

MICRO/MINIGERAÇÃO DA AGÊNCIA 

VIRTUAL CEMIG ATENDE 



CEMIG ATENDE 

Por meio da Agência Virtual da Cemig, gentileza acessar a página da Mini/Micro 

Geração Distribuída, preencher os dados solicitados e dar entrada no seguinte 

documento comercial: documento de identificação do cliente. Posteriormente 

será enviado um número de Nota de Serviço (NS) e Protocolo que deverão ser 

utilizados na etapa seguinte, a de envio dos documentos técnicos por meio do 

APR Web. 

Obs.: A documentação via APR Web é somente para solicitações de acesso, para 

consulta de acesso o processo não envolve o APR Web. 

  



APR WEB 

Sistema online para recebimento de documentos técnicos, projetos, ART, etc. 

Para esta etapa, é necessário que se tenha o número da nota de serviço e protocolo obtidos 
anteriormente. 

Importante: o usuário e senha do sistema APR não são os mesmos do Cemig Atende. É necessário 
proceder com um novo cadastro.  

 

  

web.cemig.com.br/PARTAPR  

https://web.cemig.com.br/PARTAPR


Cadastrar Usuário  

O cadastro do Responsável Técnico ocorrerá somente via Sistema APR Web.  
Procedimento:  

 

I. Acessar o sistema APR Web por meio do link: 

https://cemigweb/PARTAPR/Login.aspx e clicar no item 

“Cadastrar” 

 



 
II. Preencher os campos obrigatórios (com *), digitar o código de confirmação e 

clicar no ícone “Salvar”. 
 
 



Para a aprovação do cadastro do profissional, o mesmo 

deverá estar com o registro regularizado no CREA ou no CAU.  

OBS.: É importante informar o e-mail corretamente, pois o 

sistema encaminhará resposta da solicitação de cadastro e 

das analises de projeto elétrico/carga para o e-mail 

cadastrado.  

 

A análise do cadastro do responsável técnico poderá levar 

até 3 (três) dias úteis. Após a aprovação do cadastro no 

sistema APR, o usuário receberá três e-mails:  

 

 Um e-mail contendo o login e senha inicial para acesso à 

AGV (Agência Virtual).  

 

 Um e-mail informando a aprovação no APR e o respectivo 

login de acesso. 

 

 Um e-mail solicitando o registro da senha para acesso ao 

APR.  

 

OBS.: Configurar no seu provedor de e-mail os endereços 

abaixo como remetentes confiáveis, para que possa receber 

todos os e-mails normalmente: Partweb@cemig.com.br; 

part_apr@cemig.com.br; agv@cemig.com.br.  



LOGIN DE ACESSO 

Digite o endereço eletrônico 

https://atende.cemig.com.br/Login  

e siga as instruções abaixo: 

 

Após a aprovação do cadastro 

no sistema APR, o usuário 

receberá um e-mail contendo 

o login e senha inicial para 

acesso à AGV (Agência Virtual);  

 

*Os usuários de serviços de 

geração distribuída não 

conseguem solicitar serviços 

por meio de login em redes 

sociais ou sem cadastro. É 

necessário utilizar login e 

senha informados. 

https://atende.cemig.com.br/Login




Após digitar um dos termos no campo de 

busca, o serviço estará destacado desta 

maneira: 



Ao inserir o CPF no campo, uma lista de 

instalações veiculadas ao nome aparece: 

Informe qual das instalações 

encontradas você deseja 

dentro da lista. 

 

Caso não possua nº de instalação,  

inserir apenas o CPF ou CNPJ. 

 

 

Se necessário, uma nova aba 

aparece, dando a opção de 

edição. 

 

 



A aba Mini/Micro Geração Distribuída 

oferece os seguintes serviços: 



Formulário de Consulta de Acesso: 

Para a Consulta de Acesso não é necessário  

possuir o número da instalação. Basta CNPJ/CPF  

do cliente ou integrador ou número de cliente. 

Nesta etapa, não é necessário anexar  

documentação no APRWEB. 

 

 





Formulário de Solicitação 

Mini/Microgeração Distribuída 

No item: “Motivo da Solicitação” 

escolha a opção desejada para 

acessar o respectivo formulário. 



Cadastrar solicitação de  

serviço no APR Web 

 Para as solicitações de acesso de geração distribuída, o prazo para o 

profissional cadastrar a Solicitação de Serviço no APR Web será de 24 horas. 

 Acesse o sistema por meio do link: 

https://web.cemig.com.br/partapr/Login.aspx 

 

 

https://web.cemig.com.br/partapr/Login.aspx






Após esta etapa concluída, o prazo de envio do parecer 

de acesso será de 15 dias para Microgeração (sem obras) 

e 30 dias para Minigeração (sem obras). 



Clique no ícone para 

anexar o parecer de 

acesso 

O tamanho máximo 

para o arquivo 

anexado é 3MB 

Formulário de Vistoria de 

Mini/Microgeração Distribuída 



Solicitação de NS de Reanálise da 

Documentação de Solicitação de Acesso 

 Caso a sua solicitação inicial tenha sido suspensa ou reprovada, será 

necessário realizar a solicitação de reanálise de carga na rede ou reanálise de 

projeto elétrico na AGV, conforme passos a seguir: 

  1. Cadastre a NS reprovada por decurso de prazo ou anexe os novos 

documentos corrigidos no APR WEB, dependendo do motivo da reprovação. 

Somente após cadastrar a NS ou anexar os novos documentos corrigidos no 

APR WEB solicite na Agência Virtual a reanálise do projeto/processo elétrico. 

  2. Após executar o passo anterior, solicite a reanálise da solicitação 

reprovada na AGV. No campo Motivo da Solicitação, selecione a opção 

“Reanálise do projeto/processo elétrico”. 

  3. Informe o número da Nota de Serviço reprovada; 

  4. Se necessário, anexe os arquivos corrigidos dependendo do motivo de 

reprova;  

 5. Confirme os dados da solicitação e selecione “Enviar”. 



 

No item: “Motivo da Solicitação” 

escolha a opção desejada para 

acessar o respectivo formulário. 

 

Formulário Sistema de Compensação 

Cadastramento de UC Recebedora 



Formulário Sistema de Compensação 

Cadastramento de UC Recebedora 


