Companhia Energética de Minas Gerais

Comunicado PS/PM – 057/2017

Assunto: Alterações na ND-5.3 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão Rede de
Distribuição Aérea ou Subterrânea - Descontinuação da subestação nº 1 para novos projetos.

Prezados Senhores,

A CEMIG D buscando manter a uniformidade dos procedimentos no Programa de
Ampliação de Redes de Distribuição por Terceiros – PART comunica que a ND-5.3 Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão Rede de Distribuição Aérea ou
Subterrânea foi alterada em SET/2017. Dentre as alterações, destacamos a
descontinuação da subestação nº 1 para novos projetos.
Informamos que até o dia 31/10/2017 serão aceitas as solicitações de análise de projetos
elétricos de posto nº 1 de acordo com a versão anterior da norma (versão de novembro
de 2013, na qual a SE nº 1 ainda está padronizada). Para os novos projetos que derem
entrada a partir de 01/11/2017, as solicitações deverão estar de acordo com a versão de
SET/2017.
Adicionalmente, esclarecemos que, para as solicitações de análise de projeto elétrico de
posto nº 1 feitas até o dia 31/10/2017, caso sejam devolvidos para correção, será
permitida solicitação para nova avaliação e aprovações se derem nova entrada até dia
31/12/2017. Após esta data, os projetos de posto nº 1 não serão mais aceitos.
“Ainda: para aumento, redução de demanda ou modificação para instalação de sistema de
geração em SE’s n° 1 existentes, não será exigida a alteração do tipo da subestação”.
Resumindo, as datas são:
1)
2)

Entrada de projetos de novas subestações nº 1: até 30/10/17;
Entrada de projetos de novas subestações nº 1, que deram entrada até 30/10/17 e

que foram devolvidos para correção: até 31/12/17;
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3)

Alteração de demanda em subestações nº 1 já existentes: não é necessário alterar o

tipo de subestação e, portanto, não há data limite para entrada destes projetos.
Orientamos que seja efetuada uma leitura da norma, visando obter conhecimento das
demais alterações efetuadas.
Maiores informações, encaminhar correspondência para a Gerência de Coordenação da
Expansão de Média e Baixa Tensão da Distribuição, através de um dos nossos canais de
relacionamento: chat online no portal www.cemig.com.br/atendimento, e-mail
atendimento@cemig.com.br, Agências ou Postos da Rede Cemig Fácil de Atendimento ou
“Fale com a Cemig”, telefone 116.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Certos de vossa participação e contribuição, agradecemos.
Saudações.

Ivanilson Alencar Maciel
Gerência de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mercado Fornecedor

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2017

