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COMUNICADO AO MERCADO
Prêmio Aposentadoria
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC) (BM&FBOVESPA: CLSC3, CLSC4; OTC: CEDWY), sociedade
anônima de capital aberto, com ações negociadas na BM&FBOVESPA, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM
358/2002 e no artigo 157 da Lei nº 6.404/76, e em atenção às regras de Governança Corporativa, comunica aos acionistas e ao
mercado em geral que, no âmbito do Plano de Adequação de Quadros - PAQ elaborado pela Diretoria Executiva da
Companhia, o Conselho de Administração, em reunião realizada em 24 de julho de 2014, aprovou novo plano de demissão,
denominado Prêmio Aposentadoria, a ser proposto aos empregados da sua subsidiária integral Celesc Distribuição S.A..
O Prêmio Aposentadoria tem as seguintes premissas principais:





Período para livre adesão dos empregados: mês de agosto/2014.
Elegíveis: 228 empregados aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social e em efetivo exercício.
Período de desligamento: novembro/2014.
Reposição da força de trabalho limitada ao novo Quadro de Dotação aprovado em reunião ordinária do Conselho de
Administração de 24/04/2014.

Com a efetivação do plano de demissão, estima-se:
 Desembolso total da ordem de R$36,2 milhões. Referido valor somente será conhecido após a ratificação das rescisões em
novembro/2014, fato que provocará o respectivo efeito contábil no resultado do quarto trimestre de 2014 da Celesc
Distribuição S.A..
 Economia nominal bruta de aproximadamente R$139,7 milhões acumulada ao final dos próximos três exercícios sociais
(2015 a 2017), o que representa uma Taxa Interna de Retorno – TIR nominal de 109,2%.
Ressaltamos que o referido plano faz parte da estratégia da Empresa de adequação de seus custos operacionais, otimização
dos processos e melhoria dos indicadores com vistas à agregação de valor aos acionistas.

Florianópolis, 24 de julho de 2014.

José Carlos Oneda

Diretor de Finanças e Relações com Investidores

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

