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) (B3: 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 o Conselho de Administração, em reunião realizada em 13 de dezembro de 2017,
aprovou o Orçamento de Investimentos (CAPEX) para o exercício de 2018.
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2018 - CAPEX

(em R$ milhões)

CELESC DISTRIBUIÇÃO

395,17

100,00%

CELESC GERAÇÃO

59,78

100,00%

Sistema de Distribuição

349,08

88,33%

Novos Negócios

13,00

21,75%

Instalações Gerais e TI

46,09

11,66%

Ampliação

19,13

32,00%

Participadas

11,20

18,73%

Melhorias

16,45

27,52%

CONTROLADORA

8,00

100,00%

Novos Negócios

8,00

100,00%

CAPEX Celesc Distribuição S/A
Investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica: dos R$349,08 milhões a serem investidos na rede de distribuição de
energia, R$301,43 milhões serão utilizados pela área técnica para viabilizar obras de ampliação e melhoria do sistema, R$38,37
milhões, serão investidos pela área comercial, principalmente na instalação e modernização de equipamentos de medição e os outros
R$9,28 milhões para aquisição de veículos para atendimento da operação da empresa. Cabe destacar que parte dos Investimentos
realizados pela empresa possuem participação e/ou contrapartida do consumidor conforme regras regulatórias.
Investimentos em Instalações Gerais e Tecnologia da Informação: serão R$ 40,29 milhões em aquisição de hardware e software para
rede corporativa, R$ 4,32 milhões em Equipamentos Diversos e R$ 1,48 milhões em Edificações e Mobiliários.
CAPEX Celesc Geração S/A
Do montante de R$59,78 milhões aprovados para 2018, serão investidos R$13,00 milhões em Novos Negócios e R$ 34,58 milhões na
ampliação e melhorias das usina, R$11,20 milhões em previsão de aporte de capital nas participadas e R$ 1 milhão em veículos, TI e
Equipamentos Diversos.
CAPEX Controladora
Além dos valores orçados para as subsidiárias integrais conforme elencado acima, estão previstos outros R$8,0 milhões a serem
investidos pela Controladora em novos negócios.
Desta forma, o orçamento de investimento consolidado da Companhia para 2018 totaliza o valor de R$462,96 milhões.

Florianópolis, 14 de dezembro de 2017.
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