Informativo RI CELESC
Florianópolis, 28 de março de 2011.

Comunicado ao Mercado
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC), empresa de capital aberto, com ações
negociadas na BM&FBOVESPA, listada no Nível 2 de Governança Corporativa, em atendimento às
melhores práticas de Governança Corporativa, vem a público para informar que o Conselho de
Administração da Companhia, em sua última reunião realizada no dia 24/03/2011, revisou e aprovou a
proposta orçamentária da Empresa para o ano de 2011.
A peça orçamentária foi produzida com a metodologia ¨base zero¨ buscando adequar a subsidiária Celesc
Distribuição S.A a Empresa Referencia da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, conforme
segue:
Celesc D
MSO
PESSOAL

Empresa Referência
R$188,2 milhões
R$307,4 milhões

Orçado
R$167,9 milhões
R$512,5 milhões (*)

Diferença
- 10,79%
66,72%

(*) Força de trabalho total: pessoal próprio + terceirizados;

Os conselheiros aprovaram, também, o Orçamento de Investimentos (CAPEX), para o exercício de 2011,
nos seguintes montantes:
Empresa

Capex Total

Celesc D

R$ 397,9 milhões

Alta
Tensão
41,45%

Média e
Baixa Tensão
26,45%

Manutenção

Medição

Outros

9,78%

8,10%

14,22%

Serão realizados investimentos em obras de alta tensão, ampliação de capacidade transformadora em
subestações, novas subestações, definição de novas linhas de distribuição, novas subestações de
fronteira com a rede básica e compensação reativa. Em obras de média e baixa tensão serão realizados
investimentos para construção de alimentadores, ampliação e melhoria de redes e programa de
equipamentos especiais. Em medição serão realizados investimentos para medidores, ramais de ligação
e telemedição de consumidores do grupo A. Os investimentos serão realizados com recursos próprios
(72%) e o restante lastreado com empréstimos e financiamentos (28%).
Empresa

Capex Total

Celesc G

R$ 55,1 milhões

Participação
em SPE’s
38,43%

Ampliação

Automação

51,68%

1,81%

Estudos e
Projetos
6,53%

Outros
1,55%

Serão realizados investimentos, sobretudo, na repotencialização do atual parque gerador de energia
(51,68%). Os investimentos serão realizados com recursos próprios (100%).
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