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COMUNICADO AO MERCADO
Reajuste Tarifário Anual – Celesc Distribuição S.A.

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 que a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), no âmbito da Reunião Pública de Diretoria realizada nesta data, autorizou, por meio de resolução a ser publicada
no Diário Oficial da União, o valor do reajuste das tarifas a serem praticadas pela sua subsidiária integral Celesc
Distribuição S.A. a partir do próximo dia 7 de agosto.
O Índice de Reajuste Total da ordem de +15,37% determinado pela ANEEL é composto pelo reposicionamento tarifário de
+14,50% (efeito econômico) e componente financeiro de +0,87%. Descontando-se o componente financeiro considerado no
último processo tarifário (1,64%), o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da Celesc Distribuição S.A.
será de +13,73%.
O reajuste econômico da receita requerida da Celesc Distribuição, de +14,50% reflete a contribuição dos custos não
gerenciáveis – denominada “Parcela A”, que representa 75,6% do valor arrecadado, com efeito positivo de 13,41%, e a
atualização dos custos gerenciáveis – denominados por “Parcela B”, que representam 24,4% do total arrecadado, e que
obtiveram impacto positivo de 1,09% no reajuste tarifário.
Informamos ainda que a Companhia receberá R$ 569,5 milhões, referentes à diferença entre os custos de compra de
energia e do Encargo do Serviço do Sistema (ESS) homologados no último ciclo tarifário e os custos efetivamente incorridos
no período de 12 meses. O referido aporte, advindo de recursos da CDE, será efetuado diretamente à Companhia, por
intermédio da Eletrobras, em parcela única, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da publicação da Resolução
Homologatória do presente reajuste anual.
A subsidiária, Celesc Distribuição S.A., atende um total aproximado de 2,55 milhões de unidades consumidoras, em 262
municípios catarinenses e 01 município localizado no estado do Paraná.
Florianópolis, 30 de julho de 2013.
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