
 
 

 

 
 

Comunicado EM/EM – 00103/2020 

 

Assunto: REVOGAÇÃO do "Comunicado EM-EM - 00094 - 2020 - Processo 

de Apresentação de Autorização Ambiental do Programa de Obras PART 

durante o período da pandemia do COVID – 19". 

 

Prezados Senhores, a CEMIG D buscando manter a uniformidade e a 

otimização dos procedimentos no Programa de Ampliação de Redes de 

Distribuição por Terceiros – PART comunica que em virtude da 

normalização do atendimento dos órgãos Ambientais, a partir da emissão 

deste o "Comunicado EM-EM - 00094 - 2020 - Processo de Apresentação de 

Autorização Ambiental do Programa de Obras PART durante o período da 

pandemia do COVID – 19" estará REVOGADO. 

 

Portanto o processo de análise de dossiê PART (medida 0200) dos projetos 

das obras com a indicação de intervenções ambientais, voltam a ter a 

obrigatoriedade de apresentação de todos os documentos do processo 

autorizativo aplicáveis para liberação da intervenção ambiental e 

aprovação do Dossiê para execução da obra, conforme procedimentos 

vigentes.  

 

Ressaltamos que este procedimento passa a valer após a emissão deste 

comunicado e os Dossiês que deram entrada durante este período terão 

seu atendimento preservado. 

 

O Anexo 30 - TERMO DE COMPROMISSO PARA AUTORIZAÇÃO 

AMBIENTAL (Anexos - Manual PART) será retirado da lista de anexos do 

Manual. 

 

Os demais procedimentos para análise técnica ambiental dos projetos de 

redes de distribuição estão descritos na IT-EXP- 0014/2018 - CRITÉRIOS E 

PROCEDIMENTOS PARA INTERVENÇÕES AMBIENTAIS DAS ATIVIDADES 

DE EXTENSÂO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 

http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Clientes/Paginas/anexos.aspx


 
 

 

 
 

ENERGIA ELÉTRICA - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DE REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO POR TERCEIROS – PART. 

 

Para informações adicionais, disponibilizamos o serviço “Sanar Dúvidas” 

através do portal Cemig www.cemig.com.br/atendimento. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Geraldo Amarildo da Rocha 

Gerência de Estratégia e Controle da Expansão e Manutenção Preventiva 

da Média e Baixa Tensão da Distribuição - EM/EM. 

 

 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2020. 

http://www.cemig.com.br/atendimento

