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Comunicado PS/PM – 065/2018 
 

 

Assunto: Recebimento de Obras Através de Relatório Fotográfico Georreferenciado – RFG. 

 

 

Prezados Senhores,  

 

A CEMIG D buscando manter a uniformidade dos procedimentos no Programa de Ampliação de 

Redes de Distribuição por Terceiros – PART, apresenta uma nova metodologia para o Recebimento 

de Obras Através de Relatório Fotográfico Georreferenciado – RFG. 

Visando aumentar a produtividade e redução de custos no processo de 

comissionamento/recebimento das obras das modalidades CEMIG e do programa PART, além do 

aumento da qualidade do recebimento destas obras, criou o procedimento de Recebimento de 

Obras através de Relatório Fotográfico Georreferenciado – RFG. 

Trata-se de uma nova metodologia onde as empreiteiras, utilizando uma câmera fotográfica com 

GPS embutido, deverão elaborar um relatório fotográfico de determinadas etapas da execução da 

obra, possibilitando a CEMIG D efetuar a análise da qualidade sem ter que se deslocar até o local 

da mesma. 

Este procedimento será aplicado apenas em RDA – Rede de Distribuição Aérea, inicialmente em 

obras rurais de até 1km de extensão de rede, e urbanas em obras com instalação de até cinco 

postes. Os detalhes desta nova metodologia poderão ser encontrados no Sistema PART WEB, na 

aba “Manuais” - IT-RD-00005 RECEBIMENTO DE OBRAS ATRAVÉS DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

GEORREFERENCIADO – RFG. 

Atualmente a entrega da documentação do Programa PART é realizada através do sistema PART 

WEB, mas devido a limitações técnicas deste, a CEMIG D orienta que o CD/DVD poderá ser 

enviado via correios (registro de envio) para o Setor de Obras de sua regional de atuação, 

responsável pelo recebimento da obra. 

Este procedimento passa a valer a partir da publicação deste comunicado, porém as empreiteiras 

do Programa PART terão até dia 02/04/2018 para se adequarem. A partir desta data as obras que 
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se enquadrarem neste procedimento, só serão recebidas quando da apresentação do relatório 

fotográfico georreferenciado juntamente com o CCO. 

 

Obs: Orientamos os representantes das empreiteiras a procurarem a equipe de construção da 

regional de sua atuação, para realização do treinamento. 

 

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, 23 de janeiro de 2018 


