Comunicado EM/PE – 00004/2021
Assunto: Análises de Solicitações do Terceiro Legalmente Habilitado.
Informamos as seguintes alterações para os pedidos de Análise de Projeto Especial, que passa a ser
chamar Analise de Solicitação do Terceiro Legalmente Habilitado.
A partir da data de publicação deste comunicado, a medida 0260 – Analisar Solicitação do Terceiro
Legalmente Habilitado (antiga Análise de projeto especial), poderá ser utilizada apenas para as
solicitações abaixo:


Análise de Processo Ambiental



Envio de processos de Travessias (Rodovias, Ferrovias e outros)



Interferências da rede de média tensão com linhas de transmissão (Janela/Paralelismo)



Estudo de viabilidade de atendimento a carga (Obras de reforço, equipamentos e outros)



Alteração de traçado para obras de geração distribuída

Para envio destas informações, deverá ser utilizado o Formulário Anexo 01C – Solicitação do
Terceiro Legalmente Habilitado, devendo marcar quais as opções desejadas. Este formulário já
contém as informações da folha de dados para análise de motores e do resumo de carga do
empreendimento, e a partir desta data, dispensando a apresentação deles em separado.

Para envio dos projetos, croquis e documentação adicional, utilizar os campos aplicáveis de acordo
com o tipo de solicitação:


Projeto inicial de rede de distribuição ou Croqui - Projeto Especial



Solicitação de execução de obra pelo interessado (Utilizar Anexo 01c)



Cálculo de 'Janela' para travessias sob LT



Projeto de travessia



Projeto elétrico do padrão de entrada aprovado pela CEMIG D e cópia da ART quitada



Meio Ambiente - Levantamento ambiental para elaboração de projetos de extensão e de redes



Parcelamento de solo - Planta aprovada pela Prefeitura Municipal

Importante frisar que o campo Projeto de Rede de Distribuição não deverá ser utilizado para estas
solicitações, ele aplica-se somente para Análise de Dossiê de Obra PART (Medida 0200)

Deverão ser encaminhados apenas os arquivos necessários conforme tipo de solicitação, evitando ao
máximo a utilização dos campos de Anexos Opcionais do PARTWEB.

Caso a análise dependa de outras concessionárias responsáveis, agentes públicos ou privados, os
prazos para atendimento são definidos por eles, e acompanhado através dos protocolos fornecidos.

A análise dos projetos de distribuição de rede de média tensão será realizada somente durante a
solicitação de execução de obra pelo Consumidor Interessado (medida 0200). Para elaboração destes
projetos, disponibilizamos no site https://www.cemig.com.br/atendimento/normas-tecnicas/ as normas,
padrões técnicos e demais informações técnicas pertinentes, conforme Art. 37, § 3º da REN ANEEL
414.

Para informações adicionais, disponibilizamos o serviço “Sanar Dúvidas” através do portal Cemig
www.cemig.com.br/atendimento.
Atenciosamente,
Robson da Mata Irias
Gerência de Processos Especiais de Expansão e Manutenção de Média e Baixa Tensão - EM/PE.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2021.

