CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 83.878.892/0001-55
NIRE 42300011274

COMUNICADO AO MERCADO
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC) (BM&FBOVESPA: CLSC3, CLSC4; OTC: CEDWY), empresa de
capital aberto, listada no Nível 2 de Governança Corporativa, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM 358/2002 e no
artigo 157 da Lei nº 6.404/76, comunica aos acionistas e ao mercado em geral, o Orçamento de Investimentos (CAPEX)
aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia para o exercício de 2014.
(em R$ milhões)

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2014 - CAPEX
CELESC DISTRIBUIÇÃO
Sistema de Distribuição
Instalações Gerais e Veículos

R$
R$
R$

240,0
215,0
25,0

100%
89,6%
10,4%

CELESC GERAÇÃO
SPEs
Parque Gerador Próprio
Outros

R$
R$
R$
R$

45,0
35,0
7,2
2,8

100%
77,8%
16,0%
6,2%

CAPEX Celesc Distribuição S/A
Investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica - dos R$215,0 milhões a serem investidos na rede de distribuição
de energia, aproximadamente R$180,0 milhões serão utilizados pela área técnica para viabilizar obras de ampliação e melhoria
do sistema, e o restante, R$35,0 milhões, serão investidos pela área comercial, principalmente na instalação e modernização
de equipamentos de medição.
Investimentos em instalações gerais e veículos – cerca de R$25,0 milhões serão destinados à aquisição de veículos,
mobiliário, equipamentos gerais, edificações e tecnologia da informação. Porém, desse total, R$15,0 milhões correspondem ao
Fundo Patrimonial e estão condicionados, obrigatoriamente, a receitas provenientes da alienação de imóveis inservíveis e
leilões de veículos e sucatas.

CAPEX Celesc Geração S/A
Do montante de R$45,0 milhões aprovados para 2014, serão investidos R$7,2 milhões na ampliação e manutenção do parque
gerador próprio (12 PCHs). Outros R$35,0 milhões são destinados às Sociedades de Propósito Específico – SPEs em que a
subsidiária de geração de energia detém ou poderá vir a deter participação minoritária.

Florianópolis, 28 de novembro de 2013.

José Carlos Oneda

Diretor de Relações com Investidores, em exercício

Outras informações com a equipe de RI: ri@celesc.com.br e (48) 3231.5100

