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AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ02

APRESENTAÇÃO

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná
Reinhold Stephanes

Daniela Janaína Pereira MirandaDiretora Administrativa FinanceiraJoão Victor Ruiz MartinsDiretor de Regulação Econômica, em exercícioAntenor Demeterco NetoDiretor de Fiscalização e Qualidade dos ServiçosBráulio Cesco FleuryDiretor de Normas e Regulamentação

Equipe EditorialChristian Luiz da SilvaCintia Rubim de Souza NettoLuciano Ricardo MenegazzoKharen Kelm HerbstCarlos Vinícius RodriguesLeonardo Silveira de SouzaApoio Técnico:Matheus de Souza Brasil (Estagiário)Assessoria de Comunicação Social – ACSWellinghton Rodrigo MorosiniProjeto Gráfico e DiagramaçãoCarlos Eduardo Winnikes da SilvaRevisãoAmanda Vanzella Gonçalves

Diretor‑Presidente

transportes  coletivo  metropolitano  e intermunicipal são reajustados atualmen‑te pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e pelo IPC‑BR (Índice de Preços ao Consumidor – Disponibilidade Interna  –  Transporte  Interurbano)  e podem  ser  afetados  indiretamente  pelo custo  do  combustível  e,  desta  forma, detalha‑se a evolução do preço do diesel. Após  apresentação  dos  índices,  esta edição  traz uma breve análise  sobre os principais  desafios  para  o  setor  de transporte  público  no  Brasil.  A  seção Saiba  Mais  trata  de  temas  e  conceitos relevantes  à  regulação  de  mercados  e, nesta  edição,  trata  dos  desafios  do transporte coletivo. Além disso, a última seção  trata  das  regulamentações  neste mês que afetam direta ou indiretamente os serviços regulados.

  O Boletim Econômico e Regulatório – AGEPAR tem o intuito de ampliar a trans‑parência das informações sobre a prestação dos serviços públicos regulados e dos índices que afetam os reajustes e revisões das tarifas. Os reajustes são normalmente anuais e são mecanismos  de  atualização  do  valor  das tarifas  pagas  pelo  consumidor,  de  acordo com fórmula prevista no contrato de conces‑são. Essa atualização ocorre por meio de um índice  inflacionário estabelecido contratual‑mente.  Por  isso,  a  primeira  seção  trata  da evolução  dos  índices  de  inflação  previstos nos  contratos  de  concessão  e  que  são utilizados  para  os  reajustes  tarifários.  Para cada índice é indicado quais são os serviços regulados que são afetados por eles. Além disso, há a evolução do preço do petróleo bruto – Brent que compõe uma parcela do preço  do  gás  canalizado.  Os  serviços  de 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AGÊNCIA REGULADORA 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SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 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PARANÁ04

  O IPCA de março apresentou alta de 1,62%, 0,61 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 1,01% registrada em fevereiro. Essa é a maior variação para um mês de março desde  1994, quando o  índice  foi de 42,75%, no período que antecedeu a implementação do real. No ano, o  IPCA acumula alta de 3,20% e, nos últimos 12 meses,  de  11,30%,  acima  dos  10,54%  observados  nos  12  meses  imediatamente anteriores. Em março de 2021, a variação havia sido de 0,93%

IPCA ‑ ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO  O IPCA está relacionado ao processo de reposicionamento tarifário (reajuste ou revisão) dos serviços públicos regulados pela Agepar no que se refere ao manejo de resíduos sólidos, as travessias marítimas e aos serviços de saneamento de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O índice tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas de cobertura do SNIPC (Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor). 

INFLAÇÃO
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 O IPCA de março apresentou alta de 1,62%, 0,61 ponto percentual (p.p.) acima da  taxa de  1,01% registrada em fevereiro. Essa é a maior variação para um mês de março desde 1994, quando o índice foi de 42,75%,  no  período  que  antecedeu  a implementação do real

INFLAÇÃO

Fonte IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos‑e‑custos/9256‑indice‑nacional‑de‑precos‑ao‑consumidor‑amplo.html?=&t=series‑historicas

Fonte IBGE:https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos‑e‑custos/9256‑indice‑nacional‑de‑precos‑ao‑consumidor‑amplo.html?=&t=series‑historicas
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12 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‑ 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AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ06

  No que diz respeito aos índices regionais, todas as áreas tiveram variação positiva em março. A maior variação foi observada na região metropolitana de Curitiba (2,40%), onde pesaram as altas da gasolina (11,55%), do etanol (8,65%) e do ônibus urbano (20,22%). A menor variação, por sua vez, ocorreu no município de Rio Branco (1,35%), onde houve queda nos preços das passagens aéreas (‑11,33%) e do frango inteiro (‑2,10%).

IPCA ‑ ÍNDICES REGIONAIS E DE CURITIBA
INFLAÇÃO

Fonte IBGE: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/snipc/ipca/quadros/curitiba/marco‑2022

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 07

  A  apuração  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  (IPCA)  na  região metropolitana de Curitiba, realizada pelo IBGE, revelou aumento de 2,40% no mês de março, oscilando 1,12 p.p, a variação está acima do resultado observado no mês de fevereiro, que havia sido de 1,28%, e foi a maior variação no mês de março entre os índices regionais. Entre os grupos que compõem o índice, a maior variação (5,31%) veio do grupo Transportes.   Na sequência, veio Alimentação e bebidas (2,48%), que acelerou em relação a fevereiro, e Vestuário (1,77%). Cabe destacar que o grupo Comunicação (‑0,13%) registrou variação negativa no mês.

INFLAÇÃO

Fonte IBGE: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/snipc/ipca/quadros/curitiba/marco‑2022

 ÍNDICES DO IPCA (índice de preços ao consumidor amplo) PARA DIFERENTES CAPITAIS BRASILEIRAS – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL FEVEREIRO e MARÇO 2022, ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (Abril 2021 a Março 2022)
 GRUPOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O IPCACURITIBA ‑ VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL(FEVEREIRO E MARÇO DE 2022), ACUMULADO NO ANO (MARÇO) E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ABRIL 2021 a MARÇO 2022)
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AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ06

  No que diz respeito aos índices regionais, todas as áreas tiveram variação positiva em março. A maior variação foi observada na região metropolitana de Curitiba (2,40%), onde pesaram as altas da gasolina (11,55%), do etanol (8,65%) e do ônibus urbano (20,22%). A menor variação, por sua vez, ocorreu no município de Rio Branco (1,35%), onde houve queda nos preços das passagens aéreas (‑11,33%) e do frango inteiro (‑2,10%).

IPCA ‑ ÍNDICES REGIONAIS E DE CURITIBA
INFLAÇÃO

Fonte IBGE: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/snipc/ipca/quadros/curitiba/marco‑2022

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 07

  A  apuração  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  (IPCA)  na  região metropolitana de Curitiba, realizada pelo IBGE, revelou aumento de 2,40% no mês de março, oscilando 1,12 p.p, a variação está acima do resultado observado no mês de fevereiro, que havia sido de 1,28%, e foi a maior variação no mês de março entre os índices regionais. Entre os grupos que compõem o índice, a maior variação (5,31%) veio do grupo Transportes.   Na sequência, veio Alimentação e bebidas (2,48%), que acelerou em relação a fevereiro, e Vestuário (1,77%). Cabe destacar que o grupo Comunicação (‑0,13%) registrou variação negativa no mês.

INFLAÇÃO

Fonte IBGE: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/snipc/ipca/quadros/curitiba/marco‑2022

 ÍNDICES DO IPCA (índice de preços ao consumidor amplo) PARA DIFERENTES CAPITAIS BRASILEIRAS – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL FEVEREIRO e MARÇO 2022, ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (Abril 2021 a Março 2022)
 GRUPOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O IPCACURITIBA ‑ VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL(FEVEREIRO E MARÇO DE 2022), ACUMULADO NO ANO (MARÇO) E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ABRIL 2021 a MARÇO 2022)

INFORMATIVO 10     ABRIL     2022 INFORMATIVO 10     ABRIL     2022



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ08

INPC ‑ ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

  O Índice Nacional de Preços ao Consumidor ‑ INPC teve alta de 1,71% em março, acima do registrado no mês anterior (1,00%). Essa é a maior variação para um mês de março desde  1994, quando o  índice  foi de 43,08%, no período que antecedeu a implementação do real. No ano, o INPC acumula alta de 3,42% e, nos últimos 12 meses, de 11,73%, acima dos 10,80% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2021, a taxa foi de 0,86%.

  O  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  ‑  INPC  está relacionado  ao  processo  de  reposicionamento  tarifário  (reajuste  ou revisão)  dos  serviços  públicos  regulados  pela  Agepar  referente  ao transporte coletivo metropolitano e aos serviços de saneamento de abastecimento de água e tratamento de esgoto. 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 09

INPC ‑ ÍNDICES REGIONAIS E CURITIBA  Quanto aos índices regionais, todas as áreas pesquisadas tiveram alta de preços em março. O menor resultado foi observado na região metropolitana de Belém  (1,44%),  em  função  da  queda  na  energia  elétrica  (‑2,98%).  A  maior variação, por  sua vez,  ficou com a  região metropolitana de Curitiba  (2,54%), influenciada pelas altas de 11,55% na gasolina e de 20,22% no ônibus urbano.

  A  apuração  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  (IPCA)  na  região metropolitana de Curitiba, realizada pelo IBGE, revelou aumento de 2,54% no mês de março, oscilando 1,42 p.p. A variação está acima do resultado observado no mês de fevereiro, que havia sido de 1,12%, e foi a maior variação no mês de março entre os índices regionais. Entre os índices que compõem o grupo, a maior variação (6,31%) veio do grupo Transportes. Na sequência veio Alimentação e bebidas (2,32%), que acelerou em relação a fevereiro seguido por Saúde e cuidados pessoais (1,81%). Cabe destacar que o grupo Comunicação (‑0,15%) registrou variação negativa no mês.

INFLAÇÃO INFLAÇÃO

Fonte IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos‑e‑custos/9258‑indice‑nacional‑de‑precos‑ao‑consumidor.html?=&t=series‑historicas

Fonte IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos‑e‑custos/9258‑indice‑nacional‑de‑precos‑ao‑consumidor.html?=&t=series‑historicas

Fonte IBGE: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/snipc/inpc/quadros/brasil/marco‑2022
VARIAÇÃO ACUMULADA DO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) ACUMULADO EM 2022 – NACIONAL

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE INFLAÇÃO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) MENSAL E ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES – ABRIL/21 A MARÇO/22  – NACIONAL

 ÍNDICES DO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) PARA DIFERENTES REGIONAIS BRASILEIRAS – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL (FEVEREIRO E MARÇO DE 2022), ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ABRIL/2021 A MARÇO/2022)

INFORMATIVO 10     ABRIL     2022 INFORMATIVO 10     ABRIL     2022



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ08

INPC ‑ ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

  O Índice Nacional de Preços ao Consumidor ‑ INPC teve alta de 1,71% em março, acima do registrado no mês anterior (1,00%). Essa é a maior variação para um mês de março desde  1994, quando o  índice  foi de 43,08%, no período que antecedeu a implementação do real. No ano, o INPC acumula alta de 3,42% e, nos últimos 12 meses, de 11,73%, acima dos 10,80% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2021, a taxa foi de 0,86%.

  O  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  ‑  INPC  está relacionado  ao  processo  de  reposicionamento  tarifário  (reajuste  ou revisão)  dos  serviços  públicos  regulados  pela  Agepar  referente  ao transporte coletivo metropolitano e aos serviços de saneamento de abastecimento de água e tratamento de esgoto. 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 09

INPC ‑ ÍNDICES REGIONAIS E CURITIBA  Quanto aos índices regionais, todas as áreas pesquisadas tiveram alta de preços em março. O menor resultado foi observado na região metropolitana de Belém  (1,44%),  em  função  da  queda  na  energia  elétrica  (‑2,98%).  A  maior variação, por  sua vez,  ficou com a  região metropolitana de Curitiba  (2,54%), influenciada pelas altas de 11,55% na gasolina e de 20,22% no ônibus urbano.

  A  apuração  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  (IPCA)  na  região metropolitana de Curitiba, realizada pelo IBGE, revelou aumento de 2,54% no mês de março, oscilando 1,42 p.p. A variação está acima do resultado observado no mês de fevereiro, que havia sido de 1,12%, e foi a maior variação no mês de março entre os índices regionais. Entre os índices que compõem o grupo, a maior variação (6,31%) veio do grupo Transportes. Na sequência veio Alimentação e bebidas (2,32%), que acelerou em relação a fevereiro seguido por Saúde e cuidados pessoais (1,81%). Cabe destacar que o grupo Comunicação (‑0,15%) registrou variação negativa no mês.

INFLAÇÃO INFLAÇÃO

Fonte IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos‑e‑custos/9258‑indice‑nacional‑de‑precos‑ao‑consumidor.html?=&t=series‑historicas

Fonte IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos‑e‑custos/9258‑indice‑nacional‑de‑precos‑ao‑consumidor.html?=&t=series‑historicas

Fonte IBGE: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/snipc/inpc/quadros/brasil/marco‑2022
VARIAÇÃO ACUMULADA DO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) ACUMULADO EM 2022 – NACIONAL

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE INFLAÇÃO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) MENSAL E ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES – ABRIL/21 A MARÇO/22  – NACIONAL

 ÍNDICES DO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) PARA DIFERENTES REGIONAIS BRASILEIRAS – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL (FEVEREIRO E MARÇO DE 2022), ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ABRIL/2021 A MARÇO/2022)

INFORMATIVO 10     ABRIL     2022 INFORMATIVO 10     ABRIL     2022



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ10

  A apuração do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) na região metropolitana de Curitiba, realizada pelo IBGE, revelou aumento de  2,54% no mês de março,  oscilando  1,42 p.p. A variação  está  acima  do  resultado  observado  no  mês  de fevereiro, que havia sido de 1,12%, e foi a maior variação no mês de março entre os índices regionais. 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 11

IPCA X INPC

  Tanto INPC quanto IPCA acumularam sua maior variação nos últimos 12 meses, 11,73% e 11,30% em 12 meses, respectivamente. A variação foi de 1,71% e 1,62% no mês de março.  

  Os índices do IPCA e do INPC são formulados por meio da pesquisa de mais de 400 itens que fazem parte dos grupos: alimentação e bebidas, habitação, artigos  de  residência,  vestuário,  transportes,  saúde  e  cuidados  pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. O diferencial entre os índices está no  rendimento  familiar  observado.  O  IPCA  mede  os  preços  de  produtos  e serviços  cobrados  das  famílias  com  rendimentos mensais  de  1  a  40  salários mínimos, enquanto o INPC mede para famílias com rendimentos mensais de 1 a 5 salários mínimos.

IPCA X INPC

INFLAÇÃO INFLAÇÃO
GRUPOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O INPC – CURITIBA – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL (FEVEREIRO E MARÇO DE 2022), ACUMULADO NO ANO (MARÇO) E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ABRIL/21 A MARÇO/22)

Fonte IBGE: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/snipc/inpc/quadros/curitiba/agosto‑2021

Fonte IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos‑e‑custos.html

COMPARATIVO ENTRE A EVOLUÇÃO E A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DE INFLAÇÃO IPCA vs. INPC ‑ MENSAL E ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES – ABRIL/21 A MARÇO/22 – NACIONAL

INFORMATIVO 10 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10     ABRIL 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AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ10

  A apuração do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) na região metropolitana de Curitiba, realizada pelo IBGE, revelou aumento de  2,54% no mês de março,  oscilando  1,42 p.p. A variação  está  acima  do  resultado  observado  no  mês  de fevereiro, que havia sido de 1,12%, e foi a maior variação no mês de março entre os índices regionais. 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 11

IPCA X INPC

  Tanto INPC quanto IPCA acumularam sua maior variação nos últimos 12 meses, 11,73% e 11,30% em 12 meses, respectivamente. A variação foi de 1,71% e 1,62% no mês de março.  

  Os índices do IPCA e do INPC são formulados por meio da pesquisa de mais de 400 itens que fazem parte dos grupos: alimentação e bebidas, habitação, artigos  de  residência,  vestuário,  transportes,  saúde  e  cuidados  pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. O diferencial entre os índices está no  rendimento  familiar  observado.  O  IPCA  mede  os  preços  de  produtos  e serviços  cobrados  das  famílias  com  rendimentos mensais  de  1  a  40  salários mínimos, enquanto o INPC mede para famílias com rendimentos mensais de 1 a 5 salários mínimos.

IPCA X INPC

INFLAÇÃO INFLAÇÃO
GRUPOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O INPC – CURITIBA – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL (FEVEREIRO E MARÇO DE 2022), ACUMULADO NO ANO (MARÇO) E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ABRIL/21 A MARÇO/22)

Fonte IBGE: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/snipc/inpc/quadros/curitiba/agosto‑2021

Fonte IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos‑e‑custos.html

COMPARATIVO ENTRE A EVOLUÇÃO E A VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DE INFLAÇÃO IPCA vs. INPC ‑ MENSAL E ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES – ABRIL/21 A MARÇO/22 – NACIONAL

INFORMATIVO 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INFLAÇÃO
IGP‑DI ‑ ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA

  O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP‑DI) subiu 2,37% em março,  percentual  superior  ao  apurado  no mês  anterior,  cuja  variação  foi  de 1,50%. Com este resultado, o índice acumula alta de 6,00% no ano e 15,57% em 12 meses. Em março de 2021, o índice havia subido 2,17% e acumulava elevação de 30,63% em 12 meses, segundo o FGV IBRE.

  No acumulado de 12 meses para Curitiba, a variação percentual de subitens selecionados,  e  relacionados  com  os  serviços  regulados,  é  igual  em  ambos índices,  como  ocorre  com  pedágio  (7,22%),  óleo  diesel  (67%).  Contudo,  em outros, há pequenas variações, como a taxa de água e esgoto (5,78% para IPCA e 5,76% para INPC) e energia (28,90% para INPC e 28,19% para IPCA). Por outro lado, o gás encanado representa um aumento de 47,95% no IPCA. Para o INPC, o gás encanado não teve variação.
  O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP‑DI) está relacionado  ao  processo  de  reposicionamento  tarifário  (reajuste  ou revisão) do serviço público regulado pela Agepar referente ao Serviço de Distribuição de Gás Canalizado. 

Fonte IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos‑e‑custos.html

Fonte IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos‑e‑custos/9256‑indice‑nacional‑de‑precos‑ao‑consumidor‑amplo.html?=&t=series‑historicas

COMPARATIVO DAS VARIAÇÕES ACUMULADAS DE SUBITENS SELECIONADOS DO IPCA vs. INPC ACUMULADONOS ÚLTIMOS 12 MESES ‑ CURITIBA  ABRIL 2021 A MARÇO 2022 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INFLAÇÃO
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a 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INFLAÇÃO
IGP‑M ‑ ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO

  O  índice  subiu  1,74%  em março,  ante  1,83%  no mês  anterior.  Com  este resultado, o índice acumula alta de 5,49% no ano e de 14,77% em 12 meses. Em março de 2021, o índice havia subido 2,94% e acumulava alta de 31,10% em 12 meses, segundo o FGV IBRE.  

  O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP‑M) está relacionado aos processos  de  reposicionamento  (reajuste  ou  revisão)  das  tarifas reguladas pela Agepar nos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos,  serviços  de  saneamento  de  abastecimento  de  água  e tratamento de esgoto e serviços de distribuição de gás canalizado. 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 15

GÁS  O valor do petróleo – Brent (*) está relacionado à parcela do gás e influencia no valor total do Serviços de distribuição de gás canalizado.
  Segundo a EIA (**), o preço à vista médio do petróleo bruto Brent atingiu a média de US$ 117 por barril (b) em março, um aumento de US$ 20/b em relação a fevereiro. Os  preços  do  petróleo  bruto  aumentaram  após  a  nova  invasão  da Ucrânia pela Rússia. As  sanções à Rússia e outras ações contribuíram para a queda da produção de petróleo referido pois criaram incertezas significativas no mercado sobre o potencial de mais interrupções no fornecimento de petróleo. Esses  eventos  ocorreram  em  um  cenário  de  baixos  estoques  de  petróleo  e pressões persistentes de alta nos preços do petróleo. Os estoques globais de petróleo atingiram uma média de 1,7 milhão de barris por dia (b/d) do terceiro trimestre de 2020  (3T20) até o final de 2021. Estima‑se que os estoques de petróleo  comercial  na  OCDE  encerraram  o  1T22  em  2,61  bilhões  de  barris, ligeiramente acima de fevereiro, que foi o nível mais baixo desde abril de 2014.

* Produzido no Mar do Norte (Europa), Brent é uma classe de petróleo bruto que serve como benchmark para o preço internacional de diferentes tipos de petróleo. Neste caso, é valorado no chamado preço FOB (free on board), que não inclui despesa de frete e seguro no preço.** A Energy Information Administration   (EIA) é a agência de estatísticas do Departamento de Energia do governo dos Estados Unidos. Ela fornece dados  independentes de políticas, previsões e análises para promover a  formulação de políticas  sólidas, mercados eficientes e compreensão pública em relação à energia e sua interação com a economia e o meio ambiente.

GÁS

Fonte: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=39616 Fonte IBGE: http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=1650971490
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DO PREÇO POR BARRIL DO PETRÓLEO BRUTO TIPO BRENT – EM US$ FOB
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INFLAÇÃO
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‑ ÍNDICE GERAL 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PREÇOS – MERCADO
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 O 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de 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TRANSPORTE
DIESEL

DIESEL S10   Ônibus, trens, transportes marítimos e máquinas agrícolas usam o óleo diesel que  tem  um  desempenho muito  superior  a  outros  produtos  e,  por  isso,  é mais procurado. Existem vários tipos de óleo diesel, mas dois deles são mais populares e mais acessíveis no mercado: o Diesel Comum, também chamado de S500, e o Diesel S10. O Diesel S10 se refere ao combustível com 10 partes de enxofre por milhão, isso aumenta a potência do produto.  A Tabela 5 mostra a variação no preço do diesel, em diferentes municípios brasileiros. Os dados foram coletados da ANP – Agência de Petróleo Nacional, com base nos meses de outubro, novembro e dezembro. A partir disso, foi feita uma média para entender a diferença do preço médio do Diesel S10 nos diferentes municípios. 

  O óleo diesel é uma das  frações derivadas do refinamento do petróleo. A principal aplicação do óleo diesel é como combustível de motores de combustão interna e ignição por compressão (motores de ciclo diesel)  em automóveis pesados,  tais  como caminhões,  ônibus, tratores,  furgões,  locomotivas,  automóveis de passeio, máquinas de grande porte e embarcações.

TRANSPORTE
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 O preço médio do diesel nas regiões para semana do dia 27/03 ao dia 02/04  foi de R$ 6,78/litro, com variação positiva de 3,31% em relação à semana anterior. Durante o mês, houve aumento em todas as regiões, sendo a  maior  variação  percentual  na  região  nordeste.  Em  6  meses,  a  média nacional chegou acumular 39,32%. Em comparação ao todo, o Sul é a região que acumula maior aumento.

Fonte: ANP Agência Nacional do Petróleo (série histórica)

PREÇO MÉDIO DO ÓLEO DIESEL EM CURITIBA EM REAIS POR LITRO ‑ DE ABRIL 2021 ATÉ MARÇO 2022 

Fonte: https://www.gov.br/anp/pt‑brFonte: ANP Agência Nacional do Petróleo (série histórica)
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TRANSPORTE
DIESEL

DIESEL S10   Ônibus, trens, transportes marítimos e máquinas agrícolas usam o óleo diesel que  tem  um  desempenho muito  superior  a  outros  produtos  e,  por  isso,  é mais procurado. Existem vários tipos de óleo diesel, mas dois deles são mais populares e mais acessíveis no mercado: o Diesel Comum, também chamado de S500, e o Diesel S10. O Diesel S10 se refere ao combustível com 10 partes de enxofre por milhão, isso aumenta a potência do produto.  A Tabela 5 mostra a variação no preço do diesel, em diferentes municípios brasileiros. Os dados foram coletados da ANP – Agência de Petróleo Nacional, com base nos meses de outubro, novembro e dezembro. A partir disso, foi feita uma média para entender a diferença do preço médio do Diesel S10 nos diferentes municípios. 

  O óleo diesel é uma das  frações derivadas do refinamento do petróleo. A principal aplicação do óleo diesel é como combustível de motores de combustão interna e ignição por compressão (motores de ciclo diesel)  em automóveis pesados,  tais  como caminhões,  ônibus, tratores,  furgões,  locomotivas,  automóveis de passeio, máquinas de grande porte e embarcações.
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 O preço médio do diesel nas regiões para semana do dia 27/03 ao dia 02/04  foi de R$ 6,78/litro, com variação positiva de 3,31% em relação à semana anterior. Durante o mês, houve aumento em todas as regiões, sendo a  maior  variação  percentual  na  região  nordeste.  Em  6  meses,  a  média nacional chegou acumular 39,32%. Em comparação ao todo, o Sul é a região que acumula maior aumento.

Fonte: ANP Agência Nacional do Petróleo (série histórica)

PREÇO MÉDIO DO ÓLEO DIESEL EM CURITIBA EM REAIS POR LITRO ‑ DE ABRIL 2021 ATÉ MARÇO 2022 

Fonte: https://www.gov.br/anp/pt‑brFonte: ANP Agência Nacional do Petróleo (série histórica)
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SERVIÇO REGULADO

  Apesar  da  estabilidade  dos  gastos  das  famílias  com  transporte urbano no período entre 2008 e 2017, percebe‑se uma redução na propor‑ção das famílias que utilizava o transporte coletivo (‑18,9%) e um aumento na proporção que utilizava o transporte individual (16,1%), entre 2008 e 2017, conforme a Tabela 1. 

  Estendendo para um período maior  (1995 a 2019), conforme a Figura  1, percebe‑se uma queda da demanda pelos sistemas de ônibus urbano, mais acen‑tuada na segunda metade dos anos 90 e mais estável no restante do período. Este comportamento pode representar mudanças estruturais advindas, dentre outros fatores, à migração para outros meios de transportes individuais. Observa‑se que a queda da demanda por serviços de transporte cai acentuadamente na segunda metade dos anos 90 e se mantém mais estável até 2019, porém com tendência de queda. Um dos fatores que pode explicar este fato é o aumento da renda real das famílias a partir do Plano Real, indicando ser o transporte público coletivo, um bem (serviço) inferior.

  Porém, conforme o estudo do  IPEA, a proporção do grupo de despesa “transporte coletivo” na renda é mais alto para famílias de mais baixa renda, apre‑sentando para este grupo, uma elasticidade‑renda positiva, ou seja, aumentos na renda aumentam a quantidade demandada pelo sistema de ônibus e reduções na renda diminuem o número de pessoas que o utilizam, em decorrência da busca por meios alternativos mais baratos, como bicicleta, por exemplo. 

TransporteDesafios para o transporte público no Brasil

Tabela 1 – Gastos com transporte urbano total, coletivo e individual motoriza‑do nas cidades (2008 e 2017)

Figura 1 ‑ Cidades selecionadas: evolução da demanda (*) dos sistemas de ônibus urbano (abril e  outubro de 1995‑2019)

  São muitos os desafios para o transporte  público  coletivo  que  se apresentam  para  várias  cidades  e regiões  do  País.  Estudos  recentes mostram  a  tendência  de  queda  na demanda  de  passageiros  por  trans‑porte público, que já vinha ocorrendo antes da pandemia. A trajetória persis‑tente  de  queda  da  demanda  por transporte público e o aumento do uso do transporte individual tem algumas causas que são apresentadas a seguir, 1mas que não se esgotam .

Fonte : IPEA (2021).

Fonte: IPEA (2021). Cidades selecionadas: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. (*) Média de número de passageiros equivalentes transportados por veículo por dia.

1   IPEA (julho, 2021). “Tendências e desigualdades da mobilidade urbana no Brasil I: o uso do transporte coletivo e individual”.

INFORMATIVO 10     ABRIL     2022 INFORMATIVO 10     ABRIL     2022

Transporte individual motorizadoTransporte ColetivoTransporte (total)



SERVIÇO REGULADO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 19AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ18

SERVIÇO REGULADO

  Apesar  da  estabilidade  dos  gastos  das  famílias  com  transporte urbano no período entre 2008 e 2017, percebe‑se uma redução na propor‑ção das famílias que utilizava o transporte coletivo (‑18,9%) e um aumento na proporção que utilizava o transporte individual (16,1%), entre 2008 e 2017, conforme a Tabela 1. 

  Estendendo para um período maior  (1995 a 2019), conforme a Figura  1, percebe‑se uma queda da demanda pelos sistemas de ônibus urbano, mais acen‑tuada na segunda metade dos anos 90 e mais estável no restante do período. Este comportamento pode representar mudanças estruturais advindas, dentre outros fatores, à migração para outros meios de transportes individuais. Observa‑se que a queda da demanda por serviços de transporte cai acentuadamente na segunda metade dos anos 90 e se mantém mais estável até 2019, porém com tendência de queda. Um dos fatores que pode explicar este fato é o aumento da renda real das famílias a partir do Plano Real, indicando ser o transporte público coletivo, um bem (serviço) inferior.

  Porém, conforme o estudo do  IPEA, a proporção do grupo de despesa “transporte coletivo” na renda é mais alto para famílias de mais baixa renda, apre‑sentando para este grupo, uma elasticidade‑renda positiva, ou seja, aumentos na renda aumentam a quantidade demandada pelo sistema de ônibus e reduções na renda diminuem o número de pessoas que o utilizam, em decorrência da busca por meios alternativos mais baratos, como bicicleta, por exemplo. 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Tabela 1 – Gastos com transporte urbano total, coletivo e individual motoriza‑do nas cidades (2008 e 2017)

Figura 1 ‑ Cidades selecionadas: evolução da demanda (*) dos sistemas de ônibus urbano (abril e  outubro de 1995‑2019)

  São muitos os desafios para o transporte  público  coletivo  que  se apresentam  para  várias  cidades  e regiões  do  País.  Estudos  recentes mostram  a  tendência  de  queda  na demanda  de  passageiros  por  trans‑porte público, que já vinha ocorrendo antes da pandemia. A trajetória persis‑tente  de  queda  da  demanda  por transporte público e o aumento do uso do transporte individual tem algumas causas que são apresentadas a seguir, 1mas que não se esgotam .

Fonte : IPEA (2021).

Fonte: IPEA (2021). Cidades selecionadas: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. (*) Média de número de passageiros equivalentes transportados por veículo por dia.

1   IPEA (julho, 2021). “Tendências e desigualdades da mobilidade urbana no Brasil I: o uso do transporte coletivo e individual”.
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 O aumento da motorização, um dos fatores de queda da demanda, pode ser percebido em todas as principais regiões metropolitanas do País, conforme a Figura 2, tendo sido mais significativo nas regiões de Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, locais que se registrou respectivamente, 56%, 51% e 51% da população motorizada com o uso de automóvel em 2020. Destaca‑se, ainda, Curitiba com maior crescimen‑to relativo, pois o números de veículos por habitante era próximo de São Paulo (0,28 para Curitiba e 0,27 para São Paulo) em 2001 e cresceu relativamente muito mais em Curitiba, que alcançou a maior taxa relativa (0,56) contra, por exemplo, 0,51 em São Paulo. Belo Horizonte também se destacou, porque havia apenas 0,18 veículos por habitante em 2001 e esta taxa e igualou a São Paulo em 2020 (0,51).

  Além do aumento da renda, as políticas públicas de estímulo à demanda, tais como isenções tributárias para financiamento de veículos privados, também contri‑buíram para o aumento da motorização. Outro movimento que se percebeu, a partir de 2014 no Brasil, foi a oferta de transporte por serviço de aplicativo, inicialmente sendo mais barato que os táxis, o que contribuiu para a queda de demanda por serviço de transporte coletivo.
Figura 2 ‑ Brasil e RMs: evolução anual da taxa de motorização – número de veículos por habitante (2001‑2020)

Fonte : IPEA (2021).

  Cabe ressaltar que o aumento do transporte urbano individual se torna um desafio para os gestores públicos, pois traz consequências negativas para as cidades, regiões e para a população, tais como: deterioração das condições de mobilidade urbana, agravamento dos congestionamentos, aumento do tempo gasto no trânsito, elevação do nível de poluição das cidades e aumento nos acidentes de trânsito.  A respeito do aspecto da poluição ambiental, alguns países têm procurado desenvolver ações e  investimentos com o objetivo de  reduzir a emissão de gás carbono ocasionada pelo aumento da motorização nas cidades, sobretudo com o maior uso de transportes individuais. Como exemplo, cita‑se o Estados Unidos, que têm buscado priorizar as pessoas e o meio ambiente ao invés de determinado modo de transporte ou veículo. Dentre as principais ações até 2030 tem‑se: investimentos em veículos elétricos, em transporte público, em projetos de ferrovias para passagei‑2ros, projetos de ruas que privilegiem os pedestres, dentre outras .   Não se pode deixar de considerar que o uso do transporte público coletivo com qualidade para o passageiro e a redução de outros meios individuais de trans‑porte é um ganho tanto para as cidades quanto ao trânsito e ao meio ambiente. Ao contrário, o aumento no número de transporte individual motorizado e a redução do número de passageiros no transporte coletivo impactam na redução da oferta de serviços de transporte público, provocando efeitos mais nocivos à sociedade nas questões aqui levantadas, acarretando o encarecimento das tarifas.  Analisando‑se o período mais recente, observa‑se que a queda do número de passageiros do transporte público no Brasil acentuou‑se ainda mais com a pandemia da Covid‑19. As medidas de isolamento social mais intensas em 2020 e no começo de 2021 levaram a uma redução da atividade econômica e da mobilidade.  Há também fatores relacionados à qualidade e atratividade do serviço público de transporte, tais como tempo no veículo, oferta, características do veículo e da infraestrutura, dentre outros que podem afetar a decisão sobre o uso do meio de transporte e, por conseguinte, a demanda em nível mais amplo. Taxa de desemprego e oscilações nos ciclos econômicos também impactam o número de passageiros do 3transporte coletivo . 2    https://portal.antt.gov.br/documents/1749666/1892318/Panorama+Regulat%C3%B3rio+‑+Edi%C3%A7%C3%A3o+3_2021+‑+Outubro.pdf/cba0008c‑24d2‑df2b‑aff6‑7a273d673ba3?t=16349257197803  RABAY, L. OLIVEIRA MAGALHÃES, I.C., OLIVEIRA de ANDRADE, M., BRASILEIRO, A. “Prospecção de fatores influenciadores da demanda por transporte público para aplicação ao mercado brasileiro”.  XXI Congresso Nacional de Pesquisa em Transporte da ANPET, Recife, Out‑Nov, 2017.
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 O aumento da motorização, um dos fatores de queda da demanda, pode ser percebido em todas as principais regiões metropolitanas do País, conforme a Figura 2, tendo sido mais significativo nas regiões de Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, locais que se registrou respectivamente, 56%, 51% e 51% da população motorizada com o uso de automóvel em 2020. Destaca‑se, ainda, Curitiba com maior crescimen‑to relativo, pois o números de veículos por habitante era próximo de São Paulo (0,28 para Curitiba e 0,27 para São Paulo) em 2001 e cresceu relativamente muito mais em Curitiba, que alcançou a maior taxa relativa (0,56) contra, por exemplo, 0,51 em São Paulo. Belo Horizonte também se destacou, porque havia apenas 0,18 veículos por habitante em 2001 e esta taxa e igualou a São Paulo em 2020 (0,51).

  Além do aumento da renda, as políticas públicas de estímulo à demanda, tais como isenções tributárias para financiamento de veículos privados, também contri‑buíram para o aumento da motorização. Outro movimento que se percebeu, a partir de 2014 no Brasil, foi a oferta de transporte por serviço de aplicativo, inicialmente sendo mais barato que os táxis, o que contribuiu para a queda de demanda por serviço de transporte coletivo.
Figura 2 ‑ Brasil e RMs: evolução anual da taxa de motorização – número de veículos por habitante (2001‑2020)

Fonte : IPEA (2021).

  Cabe ressaltar que o aumento do transporte urbano individual se torna um desafio para os gestores públicos, pois traz consequências negativas para as cidades, regiões e para a população, tais como: deterioração das condições de mobilidade urbana, agravamento dos congestionamentos, aumento do tempo gasto no trânsito, elevação do nível de poluição das cidades e aumento nos acidentes de trânsito.  A respeito do aspecto da poluição ambiental, alguns países têm procurado desenvolver ações e  investimentos com o objetivo de  reduzir a emissão de gás carbono ocasionada pelo aumento da motorização nas cidades, sobretudo com o maior uso de transportes individuais. Como exemplo, cita‑se o Estados Unidos, que têm buscado priorizar as pessoas e o meio ambiente ao invés de determinado modo de transporte ou veículo. Dentre as principais ações até 2030 tem‑se: investimentos em veículos elétricos, em transporte público, em projetos de ferrovias para passagei‑2ros, projetos de ruas que privilegiem os pedestres, dentre outras .   Não se pode deixar de considerar que o uso do transporte público coletivo com qualidade para o passageiro e a redução de outros meios individuais de trans‑porte é um ganho tanto para as cidades quanto ao trânsito e ao meio ambiente. Ao contrário, o aumento no número de transporte individual motorizado e a redução do número de passageiros no transporte coletivo impactam na redução da oferta de serviços de transporte público, provocando efeitos mais nocivos à sociedade nas questões aqui levantadas, acarretando o encarecimento das tarifas.  Analisando‑se o período mais recente, observa‑se que a queda do número de passageiros do transporte público no Brasil acentuou‑se ainda mais com a pandemia da Covid‑19. As medidas de isolamento social mais intensas em 2020 e no começo de 2021 levaram a uma redução da atividade econômica e da mobilidade.  Há também fatores relacionados à qualidade e atratividade do serviço público de transporte, tais como tempo no veículo, oferta, características do veículo e da infraestrutura, dentre outros que podem afetar a decisão sobre o uso do meio de transporte e, por conseguinte, a demanda em nível mais amplo. Taxa de desemprego e oscilações nos ciclos econômicos também impactam o número de passageiros do 3transporte coletivo . 2    https://portal.antt.gov.br/documents/1749666/1892318/Panorama+Regulat%C3%B3rio+‑+Edi%C3%A7%C3%A3o+3_2021+‑+Outubro.pdf/cba0008c‑24d2‑df2b‑aff6‑7a273d673ba3?t=16349257197803  RABAY, L. OLIVEIRA MAGALHÃES, I.C., OLIVEIRA de ANDRADE, M., BRASILEIRO, A. “Prospecção de fatores influenciadores da demanda por transporte público para aplicação ao mercado brasileiro”.  XXI Congresso Nacional de Pesquisa em Transporte da ANPET, Recife, Out‑Nov, 2017.
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NOTÍCIAS

  Diretores e servidores da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados  do  Paraná  (Agepar)  fizeram,  nesta  quarta‑feira  (07),  visita técnica  à  Companhia  Paranaense  de  Gás  (Compagas)  e  conheceram detalhes da distribuição de gás natural.  A visita técnica contou com integrantes de todas as diretorias da Agência e representou oportunidade para aprimorar os procedimentos de regulação. A fiscaliza‑ção do serviço, as proposições normativas e as análises tarifárias serão favorecidas  pelo conhecimento mais detalhado da forma de prestação de serviço e funcionamen‑to da Compagas.  Dividida em três etapas, a visita se iniciou pela base operacional da Compagas, situada na BR‑116, onde representantes da companhia trataram da operação, equipa‑mentos e materiais utilizados na distribuição do combustível que viaja milhares de quilômetros até o consumidor final. As características do insumo para o transporte, as formas de atendimento dos clientes dos segmentos residencial, industrial e veicular e o acompanhamento da distribuição ocorreram na segunda etapa, durante a visita ao City Gate de Araucária.   A última etapa da visita técnica foi reservada aos temas regulatórios e adminis‑trativos. O planejamento para ampliação do uso do gás natural, as perspectivas para o setor e ações de governança foram abordados por diretores e gerentes na sede da Compagas, em Curitiba.

Foto: Rodrigo Morosini

Representantes da Agepar visitam sedes e base operacional da Compagas  Em suma, são muitos os desafios ao transporte público coletivo. Se a queda da demanda for, de fato, estrutural ou se irá acompanhar uma recuperação dos passa‑geiros com a retomada das atividades econômicas, dentre outros fatores, é algo que ainda demandará de acompanhamento e estudos. O fato é que o transporte público é, e continuará sendo, um serviço essencial, que deve servir à população com quali‑dade, modicidade tarifária e deve contribuir para a mobilidade urbana e redução da poluição.   Portanto, as políticas públicas para o setor não devem se eximir de ter o olhar à pessoa, à cidade e ao meio ambiente. Paralelamente, o agente regulador deve buscar aliar a modicidade tarifária aos incentivos para as empresas prestadoras do serviço realizarem melhorias, captarem mais passageiros, impactando, assim, positi‑vamente todo o sistema.  
  Os ganhos positivos para o sistema e para a mobilidade como um todo podem se dar por meio da prestação de um serviço público de trans‑porte coletivo de qualidade e preço justo, que seja capaz de recuperar, inclusive,  os  passageiros  que  passaram  a  ser motorizados  nos  últimos anos, passando a ser uma escolha, por exemplo, a utilização de seus veícu‑los individuais aos finais de semana ou para lazer. Da mesma forma, novos usuários  podem  vislumbrar  benefícios  na  substituição  do  uso  de  seus veículos individuais pelo transporte público. Ressalta‑se que é necessário, também, aliar‑se às melhorias no sistema, programas de conscientização dos benefícios do uso do transporte público coletivo.
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NOTÍCIAS

  Diretores e servidores da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados  do  Paraná  (Agepar)  fizeram,  nesta  quarta‑feira  (07),  visita técnica  à  Companhia  Paranaense  de  Gás  (Compagas)  e  conheceram detalhes da distribuição de gás natural.  A visita técnica contou com integrantes de todas as diretorias da Agência e representou oportunidade para aprimorar os procedimentos de regulação. A fiscaliza‑ção do serviço, as proposições normativas e as análises tarifárias serão favorecidas  pelo conhecimento mais detalhado da forma de prestação de serviço e funcionamen‑to da Compagas.  Dividida em três etapas, a visita se iniciou pela base operacional da Compagas, situada na BR‑116, onde representantes da companhia trataram da operação, equipa‑mentos e materiais utilizados na distribuição do combustível que viaja milhares de quilômetros até o consumidor final. As características do insumo para o transporte, as formas de atendimento dos clientes dos segmentos residencial, industrial e veicular e o acompanhamento da distribuição ocorreram na segunda etapa, durante a visita ao City Gate de Araucária.   A última etapa da visita técnica foi reservada aos temas regulatórios e adminis‑trativos. O planejamento para ampliação do uso do gás natural, as perspectivas para o setor e ações de governança foram abordados por diretores e gerentes na sede da Compagas, em Curitiba.
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Representantes da Agepar visitam sedes e base operacional da Compagas  Em suma, são muitos os desafios ao transporte público coletivo. Se a queda da demanda for, de fato, estrutural ou se irá acompanhar uma recuperação dos passa‑geiros com a retomada das atividades econômicas, dentre outros fatores, é algo que ainda demandará de acompanhamento e estudos. O fato é que o transporte público é, e continuará sendo, um serviço essencial, que deve servir à população com quali‑dade, modicidade tarifária e deve contribuir para a mobilidade urbana e redução da poluição.   Portanto, as políticas públicas para o setor não devem se eximir de ter o olhar à pessoa, à cidade e ao meio ambiente. Paralelamente, o agente regulador deve buscar aliar a modicidade tarifária aos incentivos para as empresas prestadoras do serviço realizarem melhorias, captarem mais passageiros, impactando, assim, positi‑vamente todo o sistema.  
  Os ganhos positivos para o sistema e para a mobilidade como um todo podem se dar por meio da prestação de um serviço público de trans‑porte coletivo de qualidade e preço justo, que seja capaz de recuperar, inclusive,  os  passageiros  que  passaram  a  ser motorizados  nos  últimos anos, passando a ser uma escolha, por exemplo, a utilização de seus veícu‑los individuais aos finais de semana ou para lazer. Da mesma forma, novos usuários  podem  vislumbrar  benefícios  na  substituição  do  uso  de  seus veículos individuais pelo transporte público. Ressalta‑se que é necessário, 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aliar‑se às melhorias no sistema, 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dos 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do transporte público 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NOTÍCIAS

  O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) homologou, nesta quarta‑feira (13), reajus‑te tarifário de 4,963% para os serviços de água e esgoto prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). As novas tarifas passam a vigorar no dia 17 de maio de 2022.
  O reajuste foi solicitado pela Sanepar para aplicação no momento em que a 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) analisa a estrutura tarifária para vigorar no próximo ciclo. A Agepar aceitou o pedido, porém decidiu pela aplicação de per‑centual  considerando  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  de  revisão  tarifária  e postergando eventuais atualizações deste período para o encerramento da 2ª RTP, previsto para abril de 2023. 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confira o reajuste da Sanepar
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/ AEN.
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DE 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NOTÍCIAS

  O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) homologou, nesta quarta‑feira (13), reajus‑te tarifário de 4,963% para os serviços de água e esgoto prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). As novas tarifas passam a vigorar no dia 17 de maio de 2022.
  O reajuste foi solicitado pela Sanepar para aplicação no momento em que a 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) analisa a estrutura tarifária para vigorar no próximo ciclo. A Agepar aceitou o pedido, porém decidiu pela aplicação de per‑centual  considerando  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  de  revisão  tarifária  e postergando eventuais atualizações deste período para o encerramento da 2ª RTP, previsto para abril de 2023. 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SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR
NÃO USETRANSPORTECLANDESTINO!

e‑Prevenção

O PNPC visa aprimorar os mecanismos de controle e minorar as eventuais fragilidades organizacionais que oportunizem a fraude e a corrupção.
A Agepar é participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC, promovido pelo Tribunal de Contas da União.
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EM 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e‑Prevenção

O PNPC 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aprimorar os mecanismos de controle e minorar as eventuais fragilidades organizacionais que oportunizem a fraude e a corrupção.
A Agepar é participante do Programa 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de Prevenção à Corrupção – PNPC, promovido pelo Tribunal de 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REGULAMENTAÇÃOSAIBA MAIS
  A  Resolução  n.º  6/2022  aprova  o  Plano  do Sistema  de  Gerência  da  Qualidade  de  Serviços Públicos Delegados do Paraná para o ano de 2022. O plano propõe a criação de uma metodologia para o controle  de  qualidade  para  os  serviços  públicos delegados regulados pela Agência.  Com base nos  itens e  índices definidos para cada serviço regulado, busca‑se definir um sistema de  reconhecimento  para  os  objetivos  fixados  em contrato com as prestadoras dos serviços delegados pelo  Estado,  cumprimento  das  obrigações  e  o desempenho das entidades reguladas. Poderão ser 

RESOLUÇÃO N.º 6, DE 22 DE MARÇO DE 2022

Fonte:https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=262903&indice=1&totalRegistros=8&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true

  Por meio da Resolução n.º 7, de 29 de março de 2022, foi aprovado o crono‑grama de trabalho da 2ª Fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica ‑ RTP dos serviços de saneamento básico de água e esgoto da Sanepar e definida a atuação regula‑tória relativa à data‑base de 2022.  É objetivo da regulação definir tarifas que permitam tanto ao alcance e a manutenção  do  equilíbrio  econômico‑financeiro  da  prestação  eficiente  dos serviços, como a modicidade tarifária aos usuários. Para isso, a revisão tarifária periódica objetiva a reavaliação das condições de mercado e a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários, constituindo o instrumento regulató‑rio adequado para definir o nível de receita necessário para proporcionar equilí‑brio econômico‑financeiro ao prestador regulado.

RESOLUÇÃO N.º 7, DE 29 DE MARÇO DE 2022

Fonte:https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=262898&indice=1&totalRegistros=8&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ

  A  edição  de  abril  do  Boletim  Econômico  e  Regulatório  da  Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) destaca mais uma opção da  ferramenta  “Localize”:  o  “Relatório da Qualidade de Água do Município”, que reúne os índices com análises da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) dos últimos dois anos de cada município.   A ferramenta “Localize” está disponível no site da agência para informar aos consu‑midores paranaenses sobre o nível de atendimento dos serviços de saneamento básico dos municípios  regulados.  O  mecanismo  pode  ser  acessado  através  da  aba  “Serviços Regulados”,  link “Saneamento Básico” do site www.agepar.pr.gov.br ou através do ícone “Saneamento Indicadores Municipais” na página inicial.   Por meio dessa ferramenta, o usuário já consultava um resumo de indicadores sobre serviço público de saneamento, para cada um dos 345 municípios do Paraná e Porto União em Santa Catarina, atendidos pela Sanepar.   Nos links “Serviços Públicos de Saneamento” e “Caderno Estatístico do Município” – do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) ‑ do submenu constam informações como, por exemplo, o número de domicílios com acesso a água e o número de pessoas atendidas por tratamento de esgoto por município. O link “Relatório da Qualidade de Água do Município” traz agora informações sobre características da água – como cor e turbidez – além de insumos utilizados no tratamento segmentadas por período, iniciando pelos anos de 2020 e 2021.   Marco do Saneamento ‑ Diante do desafio de implementação do novo marco do saneamento (Lei nº 14.026/2020), os contratos de prestação de serviços públicos deverão prever  metas  de  universalização.  As  metas  deverão  contemplar  no mínimo o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.A ferramenta criada pela Agepar irá possibilitar que os cidadãos acompa‑nhem o cumprimento dessas metas pela concessionária de serviço e pelo poder concedente. ACESSE AQUI!

INFORMATIVO 10     ABRIL     2022 INFORMATIVO 10     ABRIL     2022

analisados também os índices originados de pesquisas de opinião pública e ouvi‑dorias a fim de subsidiar a proposição de melhorias nas atividades  reguladas, sempre em conformidade com as especificações e regulamentações. O sistema visa, além da definição dos itens e índices, a criação de um fluxo de informação e procedimentos para os dados coletados e analisados, a avaliação dos processos existentes, buscando sua otimização e racionalização das atividades.

Ferramenta “Localize”traz relatório anual da qualidade da águados municípios



28 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 29

REGULAMENTAÇÃOSAIBA MAIS
  A  Resolução  n.º  6/2022  aprova  o  Plano  do Sistema  de  Gerência  da  Qualidade  de  Serviços Públicos Delegados do Paraná para o ano de 2022. O plano propõe a criação de uma metodologia para o controle  de  qualidade  para  os  serviços  públicos delegados regulados pela Agência.  Com base nos  itens e  índices definidos para cada serviço regulado, busca‑se definir um sistema de  reconhecimento  para  os  objetivos  fixados  em contrato com as prestadoras dos serviços delegados pelo  Estado,  cumprimento  das  obrigações  e  o desempenho das entidades reguladas. Poderão ser 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 Por meio da Resolução n.º 7, de 29 de março de 2022, foi aprovado o crono‑grama de trabalho da 2ª Fase da 2ª Revisão Tarifária Periódica ‑ RTP dos serviços de saneamento básico de água e esgoto da Sanepar e definida a atuação regula‑tória relativa à data‑base de 2022.  É objetivo da regulação definir tarifas que permitam tanto ao alcance e a manutenção  do  equilíbrio  econômico‑financeiro  da  prestação  eficiente  dos serviços, como a modicidade tarifária aos usuários. Para isso, a revisão tarifária periódica objetiva a reavaliação das condições de mercado e a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários, constituindo o instrumento regulató‑rio adequado para definir o nível de receita necessário para proporcionar equilí‑brio econômico‑financeiro ao prestador regulado.
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 A  edição  de  abril  do  Boletim  Econômico  e  Regulatório  da  Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) destaca mais uma opção da  ferramenta  “Localize”:  o  “Relatório da Qualidade de Água do Município”, que reúne os índices com análises da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) dos últimos dois anos de cada município.   A ferramenta “Localize” está disponível no site da agência para informar aos consu‑midores paranaenses sobre o nível de atendimento dos serviços de saneamento básico dos municípios  regulados.  O  mecanismo  pode  ser  acessado  através  da  aba  “Serviços Regulados”,  link “Saneamento Básico” do site www.agepar.pr.gov.br ou através do ícone “Saneamento Indicadores Municipais” na página inicial.   Por meio dessa ferramenta, o usuário já consultava um resumo de indicadores sobre serviço público de saneamento, para cada um dos 345 municípios do Paraná e Porto União em Santa Catarina, atendidos pela Sanepar.   Nos links “Serviços Públicos de Saneamento” e “Caderno Estatístico do Município” – do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) ‑ do submenu constam informações como, por exemplo, o número de domicílios com acesso a água e o número de pessoas atendidas por tratamento de esgoto por município. O link “Relatório da Qualidade de Água do Município” traz agora informações sobre características da água – como cor e turbidez – além de insumos utilizados no tratamento segmentadas por período, iniciando pelos anos de 2020 e 2021.   Marco do Saneamento ‑ Diante do desafio de implementação do novo marco do saneamento (Lei nº 14.026/2020), os contratos de prestação de serviços públicos deverão prever  metas  de  universalização.  As  metas  deverão  contemplar  no mínimo o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.A ferramenta criada pela Agepar irá possibilitar que os cidadãos acompa‑nhem o cumprimento dessas metas pela concessionária de serviço e pelo poder concedente. ACESSE AQUI!
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analisados também os índices originados de pesquisas de opinião pública e ouvi‑dorias a fim de subsidiar a proposição de melhorias nas atividades  reguladas, sempre em conformidade com as especificações e regulamentações. O sistema visa, além da definição dos itens e índices, a criação de um fluxo de informação e procedimentos para os dados coletados e analisados, a avaliação dos processos existentes, buscando sua otimização e racionalização das atividades.
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“Localize”traz relatório anual da qualidade da águados municípios
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Novo site da Ageparamplia transparênciaaos usuários deserviços públicos

Desenvolvido  após  pesquisa  com  servidores  e  visitantes  do  site,  o  novo  site facilita a busca por legislação com a divisão por eixo temático ‑ de acordo com a área de atuação da Agepar, por exemplo ‑ além da atualização dos marcos legais e regulamentares que fundamentam a atividade regulatória.A nova disposição de informações destaca as consultas e audiências públicas, facilitando a participação pelos usuários nos debates sobre serviços concedidos.Para fortalecer a transparência de forma instantânea através desses meios de comunicação, a página traz a atualização diária de cada rede.

AGÊNCIAREGULAMENTAÇÃO
  A  Resolução  n.º  8/2022  atesta  a  capacidade  econômico‑financeira  da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, nos termos do Art. 11‑B, da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, com vistas a viabilizar o cumprimento das metas de universalização previstas no caput do Art. 11‑B, da Lei Federal nº 11.445, de 2007; conforme deliberação do Conselho Diretor da Agepar nas Reuniões n.º 7/2022 – Extraordinária e n.º 10/2022 – Extraordinária.  O atestado conferido contempla a primeira e segunda etapas de análise de comprovação da capacidade econômico‑financeira, prescritas no Art. 4º, do Decreto Federal nº 10.710, de 2021.

RESOLUÇÃO N.º 8, DE 29 DE MARÇO DE 2022INFORMATIVO 10     ABRIL     2022 INFORMATIVO 10     ABRIL     2022

Fonte:https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=262893&indice=1&totalRegistros=8&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
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