Comunicado EM/EM – 00150/2021
Assunto: Iluminação Pública - Atualização da Base de Cadastro da Cemig D.

Prezados representantes terceiros legalmente habilitados no Programa de Obras
PART, a CEMIG D buscando manter a uniformidade dos procedimentos comunica
que foi implantado a partir do dia 27/07/2021 um novo serviço no Cemig Atende
para “Atualização da Rede de Iluminação Pública – Canal do PP Municipal e
Profissional”. Este serviço permitirá aos Municípios e seus representantes
delegados realizarem o envio das solicitações para atualização do cadastro de
ativos de Iluminação Pública existentes.

Para atualização é necessário que o representante do Município ou ente delegado
efetue a solicitação da planilha com a base de cadastro dos ativos de Iluminação
Pública do Munícipio, através do serviço citado acima. De posse da planilha
deverão ser preenchidos os campos habilitados para edição com os dados das
alterações realizadas.

Após o preenchimento, a planilha deverá ser devolvida para Cemig D através do
Cemig Atende selecionando o serviço “Atualização da Rede de Iluminação Pública
– Canal do PP Municipal e Profissional”. A Cemig D irá realizar uma validação dos
dados apresentados. Existindo algum erro, a planilha será devolvida com a
indicação dos pontos a serem corrigidos. Estando todos os dados corretos, a
Cemig D irá providenciar a atualização da sua base de cadastro para refletir no
faturamento do município conforme procedimentos vigentes. Para toda
solicitação será encaminhado um número de protocolo para registro e
acompanhamento do Município e seu ente delegado.
Este procedimento aplica-se aos casos de atualização de ativos existentes, ou
seja, só deverá ser utilizado para solicitações em que não haverá a instalação de

nenhum novo ponto de IP. É válido aos atendimentos de redução ou aumento de
potência (nos casos de aumento desde que a potência acrescida seja de até 15kW
por transformador).

Passos para solicitação:
1. Acessar o Cemig Atende, com usuário Poder Público e/ou usuário do Canal

Profissional e selecionar um cliente;

2. Acessar o serviço “Atualização da Rede de Iluminação Pública”;

3. Verificar que no campo “Tipo de Pedido” existem as opções: “Requisitar

relação do parque de Iluminação Pública” e “Enviar atualização do parque de
Iluminação Pública”.

4. Selecionar um dos pedidos e observar que é obrigatório o preenchimento do

e-mail;

5. Preencher os campos e enviar;

6. Verificar que é enviado um e-mail para o e-mail preenchido;

Para informações adicionais, disponibilizamos o serviço “Sanar Dúvidas” através
do portal Cemig www.cemig.com.br/atendimento.

Atenciosamente,
Fernando César Gomes (em exercício)
Gerência de Estratégia e Controle da Expansão e Manutenção Preventiva da Média
e Baixa Tensão da Distribuição - EM/EM.

Belo Horizonte, 30 de julho de 2021.

