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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 em 04 de agosto de 2015, autorizou, por meio de resolução
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 desta data.
O efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 3,61% é composto pelo Índice de Reajuste
Tarifário (IRT) de 4,82% (efeito econômico resultante da atualização dos custos de Parcela A e B), do componente
financeiro de 3,04% e do efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo ordinário anterior, de 4,25%.
Na composição do IRT para o período 2015-2016 a Parcela A (custos não-gerenciáveis) sofreu variação de 3,84% em
relação aos custos que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro. A Parcela B (custos gerenciáveis)
representou variação de 0,98%, e foi definida no valor de R$ 1.377.704.791,95. A Parcela B foi reajustada em 5,54%, índice
resultante da variação do IGP-M do período (6,87%) menos o Fator X (1,33%), que objetiva capturar os ganhos de
produtividade da concessionária.
A subsidiária, Celesc Distribuição S.A., atende um total aproximado de 2,7 milhões de unidades consumidoras, em 264
municípios catarinenses e 01 município localizado no estado do Paraná.
Os documentos do referido processo tarifário (Resolução Homologatória 1927/2015 e Nota Técnica n° 194/2015SGT/ANEEL) estão disponíveis em www.celesc.com.br/ri.
Florianópolis, 07 de agosto de 2015.
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