Comunicado EM/EM – 00152/2021
Assunto: Revogação do Comunicado EM/EM – 0079/2020

Prezados, a CEMIG D dando continuidade ao processo de melhoria e buscando manter a
uniformidade dos procedimentos no Programa de Ampliação de Redes de Distribuição por
Terceiros – PART, divulga as alterações realizadas no processo de apresentação de
documentos para incorporação de redes das obras deste programa.

A partir da publicação deste comunicado reforçamos a informação de que os documentos
que compõem os dossiês das obras do Programa PART, que necessitam de assinatura,
deverão ser apresentados assinados juntamente com os documentos de identificação
válidos e legíveis, para que possam ser feitas as verificações das assinaturas por
semelhança, não sendo necessário o reconhecimento de firma em cartório. Quando se
tratar de Pessoa Jurídica, junto com o Acerto Financeiro e Termo de Acordo (no mesmo
arquivo) deverá ser inserida a procuração para comprovação da assinatura do sócio que
representou a empresa no processo. (O contrato social ou outro documento que
comprove a sociedade deverá ser mantido normalmente, postado no local destinado para
este).

O reconhecimento de firma permanece obrigatório para os seguintes documentos:


Instrumento particular de procuração;



Instrumento particular de constituição de servidão;



Carta de cancelamento e ou repactuação de obras

Informamos também que o procedimento TEMPORÁRIO, descrito no comunicado EM/EM0079 para apresentação do Acerto Financeiro e Termo de Acordo, está REVOGADO e o
endereço de e-mail acertofinanceiropart@cemig.com.br desativado.

O envio de Acertos Financeiros, Termo Acordo e demais documentos obrigatórios em
meio físico, deverá ser realizado em uma Agência de Atendimento, conforme
procedimentos já estabelecidos na IT-EXP- 013-2018, e de amplo conhecimento de todos
terceiros legalmente habilitadoss.
Para informações adicionais, disponibilizamos o serviço “Sanar Dúvidas” através do
portal Cemig www.cemig.com.br/atendimento.

Atenciosamente,

Wellington Gleydson Cabral

Gerência de Estratégia e Controle da Expansão e Manutenção Preventiva da Média e Baixa
Tensão da Distribuição - EM/EM.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021.

