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AGÊNCIA REGULADORA DE 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PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ04

  O IPCA de dezembro teve alta de 0,62%, 0,21 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 0,41% registrada em novembro. Em dezembro de 2022, a variação havia sido de 0,73%, segundo o IBGE.

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, às travessias marítimas e aos serviços de saneamento, 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 com rendimentos mensais de  1 a 40 salários mínimos. 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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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

INFORMATIVO 19    JANEIRO     2023 INFORMATIVO 19    JANEIRO     2023
VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA (%)(ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) EM 2022 ‑ NACIONAL

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE INFLAÇÃO IPCA(ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO)MENSAL E ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES JANEIRO/22 A DEZEMBRO/22 – NACIONAL O  IPCA de dezembro  teve  alta  de 0,62%, 0,21 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 0,41% registrada em novembro. Em dezembro de 2022, a variação havia sido de 0,73%, segundo o IBGE.
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 No  que  concerne  aos  índices  regionais,  todas  as  áreas  tiveram  variação positiva em dezembro. A maior variação foi registrada em Rio Branco (1,32%), por conta da alta da energia elétrica (8,77%). Já o menor resultado ocorreu no Rio de Janeiro (0,33%), onde, além da queda na energia elétrica (‑3,54%), houve recuo nos preços de produtos alimentícios como o leite longa vida (‑4,70%) e as frutas (‑3,49%), segundo o IBGE.

IPCA ‑ ÍNDICES REGIONAIS E DE CURITIBA
INFLAÇÃO

Fonte IBGE꞉ https꞉//sidra.ibge.gov.br/pesquisa/snipc/ipca/quadros/curitiba/marco‑2022
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DELEGADOS DO PARANÁ 07

  Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, todos tiveram alta em dezembro. A maior contribuição para o resultado do mês, 0,33 ponto percentual (p.p.), veio de transportes (1,30%), que havia tido aumento de 1,31% em novembro. Na sequência, vieram saúde e cuidados pessoais (1,61%) e alimentação e bebidas (0,47%), com impacto de 0,16 e 0,10, respectivamente. Juntos, os três grupos responderam por cerca de 80,18% do IPCA de dezembro. A maior variação positiva no índice do mês também foi do grupo de Saúde e cuidados Pessoais.

INFLAÇÃO

 GRUPOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O IPCA – CURITIBA – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022), ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (JANEIRO/22 A DEZEMBRO/22) ÍNDICES DO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) PARA DIFERENTES REGIÕES BRASILEIRAS – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022), ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2022)

Fonte IBGE꞉ https꞉//sidra.ibge.gov.br/pesquisa/snipc/ipca/quadros/curitiba/marco‑2022
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INPC ‑ ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

  O  INPC teve alta de 0,69% em dezembro, 0,31 p.p. acima do resultado observado em novembro (0,38%). Em dezembro de 2021, a taxa foi de 0,73%, segundo IBGE.

  O  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  ‑  INPC  está relacionado  ao  processo  de  reposicionamento  tarifário  (reajuste  ou revisão)  dos  serviços  públicos  regulados pela Agepar  referentes  ao transporte  coletivo  metropolitano  e  aos  serviços  de  saneamento, abastecimento de água e tratamento de esgoto. 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INPC ‑ ÍNDICES REGIONAIS E CURITIBA  Quanto aos índices regionais, todas as áreas tiveram alta em dezembro. A maior ocorreu no município de Rio Branco (1,40%), puxada pela alta da energia elétrica (8,76%). Já o menor resultado foi registrado na região metropolitana do Rio de Janeiro  (0,21%),  influenciada pela queda de 3,59% na conta de energia elétrica, segundo o IBGE.

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/maio‑2022

VARIAÇÃO ACUMULADA DO 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NACIONAL 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CONSUMIDOR) 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EM 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– NACIONAL
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MENSAL 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ÚLTIMOS 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MESES – 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– 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INPC (ÍNDICE 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PREÇOS AO CONSUMIDOR) PARA DIFERENTES REGIONAIS BRASILEIRAS – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 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NO ANO E NOS 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12 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(JANEIRO/2022 A 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INPC ‑ ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

  O  INPC teve alta de 0,69% em dezembro, 0,31 p.p. acima do resultado observado em novembro (0,38%). Em dezembro de 2021, a taxa foi de 0,73%, segundo IBGE.

  O  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  ‑  INPC  está relacionado  ao  processo  de  reposicionamento  tarifário  (reajuste  ou revisão)  dos  serviços  públicos  regulados pela Agepar  referentes  ao transporte  coletivo  metropolitano  e  aos  serviços  de  saneamento, 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 tiveram alta em dezembro. A maior ocorreu no município de Rio Branco (1,40%), puxada pela alta da energia elétrica (8,76%). Já o menor resultado foi registrado na região metropolitana do Rio de Janeiro  (0,21%),  influenciada pela queda de 3,59% na conta de energia elétrica, segundo o IBGE.

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/maio‑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 – JANEIRO/22 A DEZEMBRO/22  – NACIONAL
 ÍNDICES DO INPC (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) PARA DIFERENTES REGIONAIS BRASILEIRAS – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022), ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022)
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 A maior contribuição para o resultado do mês, 0,27 ponto percentual (p.p.),  veio de  tansportes  (1,15%),  que havia  tido  aumento de  1,47% em novembro.  Na  sequência,  vieram  saúde  e  cuidados  pessoais  (1,87%)  e alimentação  e  bebidas  (0,45%),  com  impacto  de  0,24  e  0,14, respectivamente.
AGÊNCIA REGULADORA DE 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DELEGADOS DO PARANÁ 11

IPCA X INPC

  O INPC e IPCA terminaram o ano de 2022 com alta de 5,93% e 5,79%, respectivamente. No último mês do ano, a variação foi de 0,69% e 0,62%.

  Os índices do IPCA e do INPC são formulados através 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

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 – JANEIRO/22 A DEZEMBRO/22 – NACIONAL

  Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, todos tiveram alta em  dezembro.  A  maior  contribuição  para  o  resultado  do  mês,  0,27  ponto percentual (p.p.), veio de transportes (1,15%), que havia tido aumento de 1,47% em novembro.  Na  sequência,  vieram  saúde  e  cuidados  pessoais  (1,87%)  e alimentação e bebidas (0,45%), com impacto de 0,24 e 0,14, respectivamente. Juntos, os três grupos responderam por cerca de 97,28% do INPC de dezembro. A maior variação positiva no  índice do mês  foi do grupo de Saúde e cuidados Pessoais.
GRUPOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O INPC – CURITIBA – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022), ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (JANEIRO/22 A DEZEMBRO/22)
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 A maior contribuição para o resultado do mês, 0,27 ponto percentual (p.p.),  veio de  tansportes  (1,15%),  que havia  tido  aumento de  1,47% em novembro.  Na  sequência,  vieram  saúde  e  cuidados  pessoais  (1,87%)  e alimentação  e  bebidas  (0,45%),  com  impacto  de  0,24  e  0,14, respectivamente.
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IPCA X INPC

  O INPC e IPCA terminaram o ano de 2022 com alta de 5,93% e 5,79%, respectivamente. No último mês do ano, a variação foi de 0,69% e 0,62%.

  Os índices do IPCA e do INPC são formulados através 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

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 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A 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NOS 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MESES – 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A DEZEMBRO/22 – NACIONAL

  Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, todos tiveram alta em  dezembro.  A  maior  contribuição  para  o  resultado  do  mês,  0,27  ponto percentual (p.p.), veio de transportes (1,15%), que havia tido aumento de 1,47% em novembro.  Na  sequência,  vieram  saúde  e  cuidados  pessoais  (1,87%)  e alimentação e bebidas (0,45%), com impacto de 0,24 e 0,14, respectivamente. Juntos, os três grupos responderam por cerca de 97,28% do INPC de dezembro. A maior variação positiva no  índice do mês  foi do grupo de Saúde e cuidados Pessoais.
GRUPOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O INPC – CURITIBA – VARIAÇÃO PERCENTUAL MENSAL (NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022), ACUMULADO NO ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES (JANEIRO/22 A DEZEMBRO/22)
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INFLAÇÃO
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INFLAÇÃO
IGP‑DI ‑ ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA

  O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP‑DI) variou 0,31% em dezembro. No mês anterior a taxa havia sido de ‑0,18%. De janeiro a dezembro de 2022, o índice acumulou alta de 5,03%. Em dezembro de 2021, o índice havia subido 1,25% e acumulava elevação de 17,74% 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 alguns índices, como ocorre com pedágio (3,41%), óleo diesel (27,06%). Contudo, em outros, há pequenas variações para a taxa de água e esgoto (4,99% para IPCA e 5,00% para INPC) e energia (‑38,49% para IPCA e ‑38,25% para INPC). Por outro lado, o gás encanado  representa  um  aumento  de  40,56%  no  IPCA.  Para  o  INPC,  o  gás encanado não foi aferido para a região de Curitiba.
  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  JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022 

INFLAÇÃOINFLAÇÃO
EVOLUÇÃO 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ÍNDICE 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INFLAÇÃO IGP‑DI (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA) MENSAL E ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES – JANEIRO/22 A DEZEMBRO/22
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INTERNA

  O Índice Geral de 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– 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Interna (IGP‑DI) variou 0,31% em dezembro. No mês anterior a taxa havia sido de ‑0,18%. De janeiro a dezembro de 2022, o índice acumulou alta de 5,03%. Em dezembro de 2021, o índice havia subido 1,25% e acumulava elevação de 17,74% 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 alguns índices, como ocorre com pedágio (3,41%), óleo diesel (27,06%). Contudo, em outros, há pequenas variações para a taxa de água e esgoto (4,99% para IPCA e 5,00% para INPC) e energia (‑38,49% para IPCA e ‑38,25% para INPC). Por outro lado, o gás encanado  representa  um  aumento  de  40,56%  no  IPCA.  Para  o  INPC,  o  gás encanado não foi aferido para a região de Curitiba.
  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
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IBGE꞉ 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INFLAÇÃO
IGP‑M ‑ ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO

  O IGP‑M variou 0,45% em dezembro, após queda de 0,56% no mês anterior. De janeiro a dezembro de 2022, o índice acumulou alta de 5,45%. Em dezembro de 2021, o índice variara 0,87% e acumulava alta de 17,78% 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, abastecimento de água e tratamento de esgoto e serviços de distribuição de gás canalizado. 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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 previsão da EIA (**), os preços do petróleo bruto aumentaram na primeira metade do ano de 2022 devido a preocupações com a oferta. A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia ocorreu durante oito trimestres consecutivos (do terceiro trimestre de 2020 ao segundo trimestre de 2022) reduzindo os estoques globais de petróleo bruto. O estoque menor foi resultado de retiradas de armazenamento para atender à demanda resultante  do  aumento  da  atividade  econômica  após  o  relaxamento  das  restrições relacionadas à pandemia. De 8 de junho até o final de 2022, os preços do petróleo bruto diminuíram  com  a  preocupação  de  uma  possível  recessão  econômica  e  redução  da demanda.  Enquanto  isso,  medidas  severas  de  contenção  do  COVID‑19  na  China contribuíram para diminuir a demanda global por petróleo. Em 8 de dezembro, o preço do petróleo bruto Brent atingiu o preço mais baixo de 2022, a US$ 75/b. O instituto prevê que o preço médio do petróleo Brent será de US$ 83 por barril (b) em 2023, uma queda de 18% em relação a 2022, e continuará a cair para US$ 78/b em 2024, à medida que os estoques globais de petróleo aumentam, pressionando os preços do petróleo para baixo.

* 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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– 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INFLAÇÃO
IGP‑M ‑ ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO

  O IGP‑M variou 0,45% em dezembro, após queda de 0,56% no mês anterior. De janeiro a dezembro de 2022, o índice acumulou alta de 5,45%. Em dezembro de 2021, o índice variara 0,87% e acumulava alta de 17,78% 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, abastecimento de água e tratamento de esgoto e serviços de distribuição de gás canalizado. 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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 previsão da EIA (**), os preços do petróleo bruto aumentaram na primeira metade do ano de 2022 devido a preocupações com a oferta. A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia ocorreu durante oito trimestres consecutivos (do terceiro trimestre de 2020 ao segundo trimestre de 2022) reduzindo os estoques globais de petróleo bruto. O estoque menor foi resultado de retiradas de armazenamento para atender à demanda resultante  do  aumento  da  atividade  econômica  após  o  relaxamento  das  restrições relacionadas à pandemia. De 8 de junho até o final de 2022, os preços do petróleo bruto diminuíram  com  a  preocupação  de  uma  possível  recessão  econômica  e  redução  da demanda.  Enquanto  isso,  medidas  severas  de  contenção  do  COVID‑19  na  China contribuíram para diminuir a demanda global por petróleo. Em 8 de dezembro, o preço do petróleo bruto Brent atingiu o preço mais baixo de 2022, a US$ 75/b. O instituto prevê que o preço médio do petróleo Brent será de US$ 83 por barril (b) em 2023, uma queda de 18% em relação a 2022, e continuará a cair para US$ 78/b em 2024, à medida que os estoques globais de petróleo aumentam, pressionando os preços do petróleo para baixo.

* 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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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  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 setembro, outubro e novembro. A partir disso, foi feita uma média para entender a diferença do preço médio do diesel S10 nos distintos 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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 Na tabela, o preço médio do diesel por região do Brasil para a semana do dia 25/12 ao dia 31/12 foi de R$ 6,48/litro, com variação negativa de ‑0,60% em relação  à  semana  anterior.  Durante  o  mês,  somente  a  região  Centro‑Oeste apresentou  aumento de preço  (0,30%).  Em 6 meses,  a  variação  acumulada permanece em queda (‑18,66%) na média nacional.

Fonte꞉ ANP Agência Nacional do Petróleo (série histórica)

PREÇO MÉDIO DO ÓLEO DIESEL EM CURITIBA EM REAIS POR LITRO ‑ DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022 

Fonte꞉ ANP Agência Nacional do Petróleo (série histórica)

Fonte꞉ https꞉//www.gov.br/anp/pt‑br

PREÇO MÉDIO DE REVENDA EM REAIS (R$) DO ÓLEO DIESEL S10 POR LITRO – VARIAÇÃO SEMANAL, DE 4 SEMANAS E DE 12 SEMANAS POR REGIÃO – COLETA DE DADOS DE 25/12/2022 A 31/12/2022
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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  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 setembro, outubro e novembro. A partir disso, foi feita uma média para entender a diferença do preço médio do diesel S10 nos distintos 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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 Na tabela, o preço médio do diesel por região do Brasil para a semana do dia 25/12 ao dia 31/12 foi de R$ 6,48/litro, com variação negativa de ‑0,60% em relação  à  semana  anterior.  Durante  o  mês,  somente  a  região  Centro‑Oeste apresentou  aumento de preço  (0,30%).  Em 6 meses,  a  variação  acumulada permanece em queda (‑18,66%) na média nacional.

Fonte꞉ ANP Agência Nacional do Petróleo (série histórica)

PREÇO MÉDIO DO ÓLEO DIESEL EM CURITIBA EM REAIS POR LITRO ‑ DE JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022 

Fonte꞉ ANP Agência Nacional do Petróleo (série histórica)

Fonte꞉ https꞉//www.gov.br/anp/pt‑br
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NOTÍCIAS

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 1918

  As melhorias na sede foram necessárias para acompanhar o crescimen‑to da Agência ao longo de 2022. Somente neste ano, foram convocados 14 servidores aprovados em concurso público, fortalecendo seu quadro funcio‑nal com profissionais especializados nas áreas de atuação da entidade. Em paralelo, a primeira turma de servidores efetivos da Agepar, formada por 12 profissionais, concluiu seu estágio probatório, adquirindo estabilidade. 

  Além do  fortalecimento de  seu quadro  funcional,  a Agência  também reforçou  seu compromisso com a  transparência e a qualidade dos  serviços públicos regulados, oportunizando que os cidadãos participem das tomadas de decisões, por meio de instrumentos de participação social.   Ao todo, em 2022, foram realizadas oito consultas públicas, duas toma‑das de subsídios e uma audiência pública. Em todas essas ocasiões, as contribu‑ições apresentadas pela população foram analisadas e, sempre que possível, incorporadas aos atos normativos elaborados pela equipe da Agepar.   Ampliando a abrangência de suas atividades, a Agência ainda firmou convênio inédito com a Prefeitura de Cascavel para regulação e fiscalização do serviço de manejo de  resíduos sólidos no município. O acordo atende uma disposição do Novo Marco Legal do Saneamento, que estabelece que “o titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá definir a entidade respon‑sável  pela  regulação  e  fiscalização  desses  serviços,  independentemente  da modalidade de sua prestação”.    Outra importante iniciativa da Agência no ano de 2022 foi o lançamento de campanha de conscientização dos usuários da travessia da Ilha do Mel. Além disso, também houve o aprimoramento de seu trabalho, com a participação no Programa QualiREG, uma iniciativa do UNOPS, escritório da ONU especializado em gestão de projetos, em parceria com a Controladoria‑Geral da União (CGU) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Outras realizações
  Em seu primeiro ano em nova sede, a Agepar obteve importantes conquis‑tas em 2022. Não apenas em termos de estrutura, com a adequação do prédio às atividades de regulação e fiscalização, como também no que se refere ao desen‑volvimento e capacitação de seus servidores. 

  Com o objetivo de promover a transferência de conhecimento e o desenvol‑vimento de toda a equipe, os servidores da Agepar participaram, de agosto a novembro, de uma capacitação de 100 horas sobre a Revisão Tarifária Periódica (RTP) da Sanepar, ministrada por uma consultoria especializada. Para comple‑mentar sua qualificação, os servidores também participaram de outros cursos, treinamentos e congressos. 

  “Há dois anos, tratamos como prioridade a melhoria das condições de trabalho para nossos servidores e isso inclui termos uma estrutura física adequada e estimular o aprimoramento das inteligências de nossa equipe. E a mudança para a nova sede foi um passo importante para atingir esse objetivo, permitindo que tivéssemos espaço adequado para abrigar toda a equipe, com a chegada dos novos servidores. Também foi um ano de muito trabalho, em que tivemos tomadas de decisões muito importantes, sempre com a participação ativa da sociedade civil. Com isso, a Agepar entra em 2023 ainda mais preparada para continuar buscando a excelência no âmbi‑to da  regulação e fiscalização dos  serviços públicos delegados”,  exalta Reinhold Stephanes, Diretor‑presidente da Agepar. 
Agepar fecha o ano com novos servidores e importantes conquistas no âmbito da regulação de serviços públicos

INFORMATIVO 19    JANEIRO     2023

Foto꞉ Ana Carolina Bendlin 



NOTÍCIAS

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 1918
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 O mercado de distribuição de gás canalizado está se transformando. Por meio da Agepar, o Estado do Paraná tem buscado aprimorar o arcabouço regulatório para trazer segurança jurídica e previsibilidade para os agentes, ao mesmo tempo em que visa alcançar a modicidade tarifária para os usuários. 

Compagás

RetrospectivaMercado de Distribuição de Gás Canalizado

  Diante  disso,  a  Agência  tem  colocado  em  debate  alguns  instrumentos regulatórios para a participação social, como as atualizações da conta gráfica e a implantação do mercado  livre de  comercialização do gás,  além de  atuar  em consonância com as melhores práticas regulatórias.   Com o objetivo de relembrar as realizações da Agepar ao longo de 2022, cabe fazer uma retrospectiva do ano, referente ao setor regulado de distribuição de gás canalizado. Para iniciar, entretanto, é importante relembrar a composição da tarifa do gás꞉

  Então,  de  acordo  com  as  regras  contratuais,  a  Agepar,  por  meio  da Resolução nº 4, de 24 de fevereiro de 2022, aplicou o mecanismo de reajuste à margem bruta de distribuição. Devido ao crescimento nos últimos 12 meses, o reajuste da margem foi de 17,74% por meio da aplicação do IGP‑M (FGV).

SERVIÇO REGULADOSERVIÇO REGULADO
  Ainda no mês de fevereiro, também por meio da Resolução nº 4/2022, a 3Agepar promoveu a atualização do preço do gás, no valor de R$ 2,7526 por m . No mês de maio, a Agência publicou a Resolução nº 11, de 30 de maio de 2022, em 3que atualizou o preço do gás no valor de R$ 3,2854 por m . Já em agosto, a Agepar realizou uma nova atualização do preço do gás, no valor de R$ 3,4291 por 3m , por meio da Resolução nº 19, de 05 de agosto de 2022.   A atualização do preço do gás por meio do mecanismo da conta gráfica foi instituída pela Resolução nº 6, de 2 de fevereiro de 2021. Ela realiza o registro da diferença entre o custo pago pela concessionária à empresa supridora de gás e os preços pagos pelos consumidores através da tarifa. Como observado acima, a tarifa do gás é formada pelo preço do gás natural, preço do transporte e margem bruta de distribuição. A conta gráfica atualiza os valores do gás natural e do transporte,  baseados  no  contrato  de  suprimento  (estabelecido  entre  a  atual concessionária e a empresa  fornecedora), que considera o Brent  e a  taxa de câmbio dos últimos seis meses.  Após elevação do preço do barril de petróleo tipo Brent, de janeiro a abril, com uma variação positiva de 26%, devido às incertezas no mercado energético provocado pela Guerra na Ucrânia.   Por conta desse acumulado, realizou‑se a atualização do preço do gás, por meio da Resolução nº 11, de 30 de maio. Na ocasião, foi aprovado o novo preço do gás e do transporte, devido ao aumento do preço do barril de petróleo tipo Brent e da variação da taxa de câmbio no primeiro trimestre de 2022. Assim, o preço 3global do gás embutido na tarifa foi de R$ 3,2854 por m . No caso do preço do transporte, a atualização ocorre uma vez ao ano, no mês de maio, considerando o acumulado do IGP‑M (FGV) dos últimos 12 meses, em consonância com os con‑tratos de suprimento.  No mês de  junho, a Assembleia Legislativa do Paraná promulgou a Lei Complementar nº 247, de 30 de maio, que apresentou modificações no mercado de distribuição de gás canalizado do Estado. Entre essas, a atribuição de compe‑tência para a Agepar regulamentar o mercado livre do gás, até então de compe‑tência do Poder Concedente, e do volume mínimo para a migração dos consumi‑dores do mercado regulado.  No mês de agosto, foi realizada a terceira atualização do preço do gás, que é utilizado na composição da tarifa. Neste período, o barril de petróleo ainda acumulava alta de 12% no período de análise. Desta forma, o preço do gás foi atualizado por meio da Resolução nº 19, de 5 de agosto, com um calor de R$ 33,4291 por m .



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ20 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ 21

INFORMATIVO 19    JANEIRO     2023 INFORMATIVO 19    JANEIRO     2023

  O mercado de distribuição de gás canalizado está se transformando. Por meio da Agepar, o Estado do Paraná tem buscado aprimorar o arcabouço regulatório para trazer segurança jurídica e previsibilidade para os agentes, ao mesmo tempo em que visa alcançar a modicidade tarifária para os usuários. 

Compagás

RetrospectivaMercado de Distribuição de Gás Canalizado

  Diante  disso,  a  Agência  tem  colocado  em  debate  alguns  instrumentos regulatórios para a participação social, como as atualizações da conta gráfica e a implantação do mercado  livre de  comercialização do gás,  além de  atuar  em consonância com as melhores práticas regulatórias.   Com o objetivo de relembrar as realizações da Agepar ao longo de 2022, cabe fazer uma retrospectiva do ano, referente ao setor regulado de distribuição de gás canalizado. Para iniciar, entretanto, é importante relembrar a composição da tarifa do gás꞉

  Então,  de  acordo  com  as  regras  contratuais,  a  Agepar,  por  meio  da Resolução nº 4, de 24 de fevereiro de 2022, aplicou o mecanismo de reajuste à margem bruta de distribuição. Devido ao crescimento nos últimos 12 meses, o reajuste da margem foi de 17,74% por meio da aplicação do IGP‑M (FGV).

SERVIÇO REGULADOSERVIÇO REGULADO
  Ainda no mês de fevereiro, também por meio da Resolução nº 4/2022, a 3Agepar promoveu a atualização do preço do gás, no valor de R$ 2,7526 por m . No mês de maio, a Agência publicou a Resolução nº 11, de 30 de maio de 2022, em 3que atualizou o preço do gás no valor de R$ 3,2854 por m . Já em agosto, a Agepar realizou uma nova atualização do preço do gás, no valor de R$ 3,4291 por 3m , por meio da Resolução nº 19, de 05 de agosto de 2022.   A atualização do preço do gás por meio do mecanismo da conta gráfica foi instituída pela Resolução nº 6, de 2 de fevereiro de 2021. Ela realiza o registro da diferença entre o custo pago pela concessionária à empresa supridora de gás e os preços pagos pelos consumidores através da tarifa. Como observado acima, a tarifa do gás é formada pelo preço do gás natural, preço do transporte e margem bruta de distribuição. A conta gráfica atualiza os valores do gás natural e do transporte,  baseados  no  contrato  de  suprimento  (estabelecido  entre  a  atual concessionária e a empresa  fornecedora), que considera o Brent  e a  taxa de câmbio dos últimos seis meses.  Após elevação do preço do barril de petróleo tipo Brent, de janeiro a abril, com uma variação positiva de 26%, devido às incertezas no mercado energético provocado pela Guerra na Ucrânia.   Por conta desse acumulado, realizou‑se a atualização do preço do gás, por meio da Resolução nº 11, de 30 de maio. Na ocasião, foi aprovado o novo preço do gás e do transporte, devido ao aumento do preço do barril de petróleo tipo Brent e da variação da taxa de câmbio no primeiro trimestre de 2022. Assim, o preço 3global do gás embutido na tarifa foi de R$ 3,2854 por m . No caso do preço do transporte, a atualização ocorre uma vez ao ano, no mês de maio, considerando o acumulado do IGP‑M (FGV) dos últimos 12 meses, em consonância com os con‑tratos de suprimento.  No mês de  junho, a Assembleia Legislativa do Paraná promulgou a Lei Complementar nº 247, de 30 de maio, que apresentou modificações no mercado de distribuição de gás canalizado do Estado. Entre essas, a atribuição de compe‑tência para a Agepar regulamentar o mercado livre do gás, até então de compe‑tência do Poder Concedente, e do volume mínimo para a migração dos consumi‑dores do mercado regulado.  No mês de agosto, foi realizada a terceira atualização do preço do gás, que é utilizado na composição da tarifa. Neste período, o barril de petróleo ainda acumulava alta de 12% no período de análise. Desta forma, o preço do gás foi atualizado por meio da Resolução nº 19, de 5 de agosto, com um calor de R$ 33,4291 por 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 Em outubro, a Agepar deliberou, por meio da consulta pública nº 6, de outubro de 2022, as “Regras de configuração dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), a ser celebrado entre a Concessionária e os Agentes Livre de Mercado”. A consulta pública foi realizada com a finalidade de obter contribuições  de  stakeholders,  tais  como  usuários  dos  serviços  públicos  do Paraná,  associações  de  consumidores,  empresas  concessionárias,  sindicatos, entre outros, acerca da proposta de ato normativo.  Além disso, foi homologada pela Agepar a Resolução nº 28, de 31 de outu‑bro, que consiste no aprimoramento do arcabouço regulatório da Conta Gráfica. Essa atualização da normativa é o  resultado das contribuições  recebidas por meio da Consulta Pública nº 10 de 2021, que trouxe algumas modificações, como o rol de documentos para comprovação de aquisição do gás e mecanismos de eficiência de contratos.   Em preparação para a Revisão Tarifária Periódica (RTP), que deverá ocor‑rer em 2023, a Agepar realizou licitação para contratação de consultoria especia‑lizada para fornecer subsídios técnicos para as metodologias que serão imple‑mentadas. 

  Para 2023, os usuários, agentes e demais interessados no mercado de distribuição de gás podem acompanhar o planejamento das atividades normativas dos serviços regulados por meio da Agenda Regulatória. O ano que começa também será bem movimentado para o setor de distri‑buição de gás, além das atualizações periódicas do preço do gás por meio de reajuste, está prevista a continuação da regulamentação do Mercado Livre e a execução da 1ª Revisão Tarifária Periódica, nos termos da Lei Complementar 247/2022.

SERVIÇO REGULADO

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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ILHA DO MEL

ENCANTADAS

NÃO USEEMBARCAÇÃOIRREGULAR!Cuidado com abordagens no caminho até o terminal, oferecendo embarque em local impróprio e até transporte irregular

Agepar lança campanha de conscientização para usuários da travessia da Ilha do Mel 

  Com a proximidade da temporada de verão, a Agepar lançou, neste mês de novembro, uma campanha de conscientização para os usuários da travessia da Ilha do Mel, com embarque em Pontal do Paraná. A ação traz orientações para utilização deste serviço público, com o objetivo de garantir a segurança e integridade física dos turistas durante o percurso, em barcas ou táxis náuticos.  Entre as recomendações, estão a compra de bilhetes em pontos de venda autorizados,  embarque  somente  no  Terminal  Aquaviário  Público  e  utilização apenas  de  embarcações  habilitadas.  Essas  medidas  evitam  que  os  turistas tenham imprevistos ou transtornos durante a travessia, pois servem como garan‑tia de que as embarcações utilizadas estão de acordo com todas as normas de segurança estabelecidas pela Capitania dos Portos, como  limite permitido de passageiros e quantidade suficiente de coletes salva‑vidas.   A utilização de transporte com permissão para operar diminui o risco de acidentes no percurso, assim como as chances interceptações por agentes de fiscalização durante a travessia. As embarcações autorizadas são aquelas que participaram  de  chamamento  da  Secretaria  de  Estado  de  Infraestrutura  e Logística (SEIL/PR) ou que assinaram Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TCAC) com a Agepar. A lista completa das embarcações autoriza‑das está disponível no site da Agência, no link꞉ www.agepar.pr.gov.br/Pagina/Travessias‑maritimas‑Ilha‑do‑Mel. 

  Além disso, comprando o bilhete nos pontos de venda autorizados, o turista está assegurado pelo seguro de viagem obrigatório, além de contribuir com melhorias no próprio serviço e também no Terminal Aquaviário Público. Atualmente, apenas a Associação de Barqueiros do Litoral Norte do Paraná (Abaline) tem permissão para comercialização dos bilhetes. Considerando as recentes denúncias de  irregularidades na venda de bilhetes, a compra em pontos de vendas autorizados se torna ainda mais importante para evitar o estímulo a esse tipo de ocorrência.
  Com realização da Agepar, a campanha ainda conta com o apoio do Governo do Estado, SEIL/PR, SESP/PR, Sedest/PR, IAT, PM‑PR, PC‑PR, Corpo de Bombeiros, Prefeitura de Pontal do Paraná e Prefeitura de Paranaguá. Confira abaixo mais algumas orientações para utiliza‑ção do serviço꞉ 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EMBARQUEUtilize somente o Terminal Público e embarcações  autorizadas, listadas no site da Agepar
2   O  Terminal Aquaviário  Público  é  o  único ponto   que   d i spon ib i l i za   embarcações autorizadas  e  habilitadas  para  embarque  em Pontal do Paraná. Embarcando em outros locais, considerados impróprios, o turista pode acabar utilizando  embarcações  irregulares,  que  estão sujeitas  a  sanções,  inclusive  interceptação  por agentes de fiscalização durante o trajeto.   Embarcações  autorizadas  e  habilitadas são  aquelas  que  participaram de  chamamento público da SEIL/PR  ou que assinaram Termo de Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta (TCAC)  com  a  Agepar.  Caso  o  embarque  esteja  ocorrendo  em  terminais impróprios,  mesmo  que  as  embarcações  estejam  autorizadas,  isso  também caracteriza uma irregularidade, que deve ser denunciada para que a empresa em questão seja notificada.  

PULSEIRACertifique‑se de utilizar a pulseira adquirida nos pontos de venda da Abaline, junto com o bilhete 

3 A pulseira de identificação adquirida junto com o bilhete,  no  Terminal  Aquaviário  Público  ou  em outros locais disponibilizados pela Abaline, serve como comprovação de que o viajante comprou a passagem  nos  pontos  de  venda  autorizados  e está utilizando uma embarcação habilitada para operar.  O  acessório  deve  ser  usado  tanto  no Terminal Aquaviário Público quanto na travessia propriamente dita. Além  disso,  auxilia  no  controle  de  entrada  de turistas na Ilha do Mel, para que o limite diário de 5 mil visitantes não seja excedido. Se a compra da passagem tiver sido efetuada pelo site da Abaline, o usuário receberá um voucher online,  que  deve  ser  validado  ao  chegar  ao  Terminal  Aquaviário  Público, trocando‑o pelo bilhete impresso e pela pulseira de identificação. 

  Ao  utilizar  transporte  autorizado  e habilitado, o usuário tem a garantia de que está viajando  em  embarcações  que  obedecem  às normas de segurança exigidas para a travessia, como  l imite  máximo  de  passageiros  e quantidade suficiente de coletes salva‑vidas. Embarcações que não estejam de acordo com as normas  de  segurança  estabelecidas  pela Capitania dos Portos podem estar mais sujeitas a acidentes e até ser interceptadas por agentes de fiscalização durante o trajeto. 

SEGURANÇAConfira se a embarcação utilizada atende as normas de segurança
4

BILHETECompre somente no Terminal Aquaviário Público ou no site daAbaline 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 habilitadas  para  embarque 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Paraná. Embarcando em outros locais, 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impróprios, o turista pode acabar utilizando  embarcações  irregulares,  que  estão sujeitas  a  sanções,  inclusive  interceptação  por agentes de fiscalização durante o trajeto.   Embarcações  autorizadas  e  habilitadas são  aquelas  que  participaram de  chamamento público da SEIL/PR  ou que assinaram Termo de Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta (TCAC)  com 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 Agepar. 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 embarque 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 ocorrendo  em  terminais impróprios,  mesmo  que 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 embarcações 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 autorizadas, 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ser 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para que a empresa em questão seja notificada. 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com 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 no  Terminal 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 Público  ou  em outros 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Abaline, 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de que 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comprou a passagem  nos  pontos  de  venda  autorizados  e está utilizando uma embarcação habilitada para operar.  O  acessório  deve  ser  usado  tanto  no Terminal Aquaviário Público quanto na travessia propriamente dita. Além  disso,  auxilia  no  controle  de  entrada  de turistas na Ilha do Mel, para que o limite diário de 5 mil visitantes não seja excedido. Se a compra da passagem tiver sido efetuada pelo site da Abaline, o usuário receberá um voucher online,  que  deve  ser  validado  ao  chegar  ao  Terminal  Aquaviário  Público, trocando‑o pelo bilhete impresso e pela pulseira de identificação. 

  Ao  utilizar  transporte  autorizado  e habilitado, o usuário tem a garantia de que está viajando  em  embarcações  que  obedecem  às normas de segurança exigidas para a travessia, como  l imite  máximo  de  passageiros  e quantidade suficiente de coletes salva‑vidas. Embarcações que não estejam de acordo com as normas  de  segurança  estabelecidas  pela Capitania dos Portos podem estar mais sujeitas a acidentes e até ser interceptadas por agentes de fiscalização durante o trajeto. 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 Alguns estacionamentos no entorno do Terminal Aquaviário Público ofere‑cem o serviço de travessia de passageiros, porém, com embarcações irregulares, que não possuem autorização nem são habilitadas, e que saem de local impróprio. Portanto, orienta‑se que o usuário não ceda a abordagens realizadas no caminho até o terminal, efetuando a compra dos bilhetes somente nos pontos de venda autorizados e embarcando somente no Terminal Aquaviário Público.   Caso seja possível, recomenda‑se a compra antecipada pela internet, por meio do site da Abaline. Assim, o usuário não corre o risco de acabar adquirindo os bilhetes em pontos de venda não autorizados, reduzindo‑se o risco de ser abordado e/ou coagido a utilizar embarcações irregulares.
  Caso o usuário do serviço perceba alguma irregularidade no processo de aquisição compra do bilhete,  durante  a  travessia ou no momento do embar‑que/desembarque, a situação deve ser denunciada pelos seguintes canais꞉ 

Cuidado com abordagens no caminho até o terminal, oferecen‑do embarque em local impróprio e até transporte irregular

Se encontrar irregularidades, denuncie! 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CAMPANHA

Chefe de Coordenadoria da Agepar é novamente destaque em ranking dos pesquisadores mais citados no mundo

  Divulgado  em  novembro,  o  ranking  classifica  os  cientistas  com produções relevantes em 12 áreas, por palavras‑chave constante em produções. O Ad Scientific Index (Alper‑Doger Scientific Index) é um sistema de classificação e análise baseado no  desempenho  científico  e  no  valor  agregado  da  produtividade  científica  de cientistas individuais. O nome do chefe da Coordenadoria de Saneamento Básico da Agepar aparece na 49ª posição na lista dos pesquisadores de destaque na área de Economia. Christian é professor de Políticas Públicas e Desenvolvimento, realizando pesquisas referentes às temáticas de Economia Circular e Cidades Sustentáveis.   Para ele, é uma honra fazer parte do ranking, pois indica o grau de visibilidade do resultado de suas pesquisas. “Este é um indicador de impacto de pesquisa, que significa que nossas publicações estão sendo lidas e utilizadas em outras pesquisas de determinada área de estudos. Além disso, mostra que nossas publicações estão servindo como referência para outros pesquisadores. Quando a gente escreve um artigo, o maior desejo é justamente esse ‑ que a nossa pesquisa seja lida e sirva para gerar outras reflexões sobre determinado assunto”, comenta Christian, que atua há mais de 20 anos na área acadêmica. 

  A partir de janeiro de 2023, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) está com novidades no recolhimento da Taxa de Regulação, receita destinada a custear as atividades de regulação e fiscalização realizadas pela entidade. Entre as inovações, está a implantação do Sistema de Gestão da Taxa de Regulação (SGTR), que vai facilitar o pagamento do tributo pelas empresas prestadoras de serviços públicos delegados no Paraná, por meio da emissão de boleto bancário pela própria entidade.   Criado pela Celepar, a ferramenta já contempla outras importantes mudan‑ças no recolhimento da TR, como a alteração da base de cálculo e a possibilidade de parcelamento do pagamento. Conforme disposto na Resolução nº 23/2022, o valor do tributo será calculado com base na Receita Operacional Bruta (ROB), de acordo  com  tabela  de  faixas  de  incidência  disponíveis  no  site  da  Agepar (https꞉//www.agepar.pr.gov.br/Pagina/Emitir‑guia‑para‑pagamento‑da‑Taxa‑de‑Regulacao‑da‑Agepar). Essa nova metodologia de cálculo passa a ser aplicada para pagamento do tributo no ano de 2023, com base na receita registrada no exercício de 2022. 

  Pelo  segundo  ano  consecutivo,  o  Chefe  da  Coordenadoria  de Saneamento  Básico  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  Públicos Delegados do Paraná (Agepar) é destaque no ranking dos pesquisadores mais citados no mundo, o Ad Scientific Index 2023. Além de servidor da Agência,  Christian  Luiz  da  Silva  é  economista  com  doutorado  em Engenharia de Produção pela UFSC e pós‑doutorado em Administração pela USP e professor efetivo da UTFPR. 

Foto꞉ Ana 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Agepar lança novo sistema para recolhimento da Taxa de Regulação 

  “Essa Resolução foi elaborada pela Agepar para regulamentar os procedimentos de gestão e  recolhimento da Taxa de Regulação, como previsto na Lei Complementar nº 243/2021, que trouxe algumas alterações nos procedimentos referentes à TR. Com isso, a Agência inicia o ano colo‑cando em prática essas mudanças, que vão  facilitar o  recolhimento do tributo,  trazendo  inovação,  digitalização  e  agilidade  a  seus processos”, comenta Marina Beatriz Fantin, Especialista em Regulação da Diretoria de Normas e Regulamentação (DNR). 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 Alguns estacionamentos no entorno do Terminal Aquaviário Público ofere‑cem o serviço de travessia de passageiros, porém, com embarcações irregulares, que não possuem autorização nem são habilitadas, e que saem de local impróprio. Portanto, orienta‑se que o usuário não ceda a abordagens realizadas no caminho até o terminal, efetuando a compra dos bilhetes somente nos pontos de venda autorizados e embarcando somente no Terminal Aquaviário Público.   Caso seja possível, recomenda‑se a compra antecipada pela internet, por meio do site da Abaline. Assim, o usuário não corre o risco de acabar adquirindo os bilhetes em pontos de venda não autorizados, reduzindo‑se o risco de ser abordado e/ou coagido a utilizar embarcações irregulares.
  Caso o usuário do serviço perceba alguma irregularidade no processo de aquisição compra do bilhete,  durante  a  travessia ou no momento do embar‑que/desembarque, a situação deve ser denunciada pelos seguintes canais꞉ 

Cuidado com abordagens no caminho até o terminal, oferecen‑do embarque em local impróprio e até transporte irregular
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irregularidades, denuncie! 

0800‑6442013Ouvidoria Agepar
(41) 99960‑0661Ouvidoria SEIL/PR
(41) 99245‑1928Pontal do Paraná

CAMPANHA

Chefe de Coordenadoria da Agepar é novamente destaque em ranking dos pesquisadores mais citados no mundo

  Divulgado  em  novembro,  o  ranking  classifica  os  cientistas  com produções relevantes em 12 áreas, por palavras‑chave constante em produções. O Ad Scientific Index (Alper‑Doger Scientific Index) é um sistema de classificação e análise baseado no  desempenho  científico  e  no  valor  agregado  da  produtividade  científica  de cientistas individuais. O nome do chefe da Coordenadoria de Saneamento Básico da Agepar aparece na 49ª posição na lista dos pesquisadores de destaque na área de Economia. Christian é professor de Políticas Públicas e Desenvolvimento, realizando pesquisas referentes às temáticas de Economia Circular e Cidades Sustentáveis.   Para ele, é uma honra fazer parte do ranking, pois indica o grau de visibilidade do resultado de suas pesquisas. “Este é um indicador de impacto de pesquisa, que significa que nossas publicações estão sendo lidas e utilizadas em outras pesquisas de determinada área de estudos. Além disso, mostra que nossas publicações estão servindo como referência para outros pesquisadores. Quando a gente escreve um artigo, o maior desejo é justamente esse ‑ que a nossa pesquisa seja lida e sirva para gerar outras reflexões sobre 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assunto”, comenta 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atua há mais 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20 anos 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área acadêmica. 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Públicos Delegados do 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(Agepar) 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Taxa 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Regulação, receita destinada a custear 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atividades 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e 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realizadas 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Entre as inovações, está 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Sistema 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Gestão 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Taxa 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o 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tributo pelas empresas prestadoras 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públicos 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Paraná, 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Bruta 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de 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 faixas 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 disponíveis  no  site  da  Agepar (https꞉//www.agepar.pr.gov.br/Pagina/Emitir‑guia‑para‑pagamento‑da‑Taxa‑de‑Regulacao‑da‑Agepar). Essa nova metodologia de cálculo passa a ser aplicada para pagamento do tributo no ano de 2023, 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base na receita registrada 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exercício 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2022. 

  Pelo  segundo  ano  consecutivo,  o  Chefe  da  Coordenadoria  de Saneamento  Básico  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  Públicos Delegados do Paraná (Agepar) é destaque 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ranking 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mais citados no mundo, o Ad Scientific Index 2023. 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 com 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Produção 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UFSC 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pela USP e professor 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UTFPR. 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REGULADO
Agepar lança novo sistema para recolhimento da Taxa de Regulação 

  “Essa Resolução foi elaborada pela Agepar para regulamentar os procedimentos de gestão e  recolhimento da Taxa de Regulação, como previsto na Lei Complementar nº 243/2021, que trouxe algumas alterações nos procedimentos referentes à TR. Com isso, a Agência inicia o ano colo‑cando em prática essas mudanças, que vão  facilitar o  recolhimento do tributo,  trazendo  inovação,  digitalização  e  agilidade  a  seus processos”, comenta Marina Beatriz Fantin, Especialista em Regulação da Diretoria de Normas e Regulamentação (DNR). 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 De acordo com a Lei Complementar 222/2020, a Taxa de Resolução deve ser recolhida  por  todas  as  empresas  permissionárias  ou  concessionárias  que  prestam serviços públicos  regulados pela Agepar no Estado do Paraná. O  tributo deve  ser recolhido no ano seguinte ao do fator gerador, mediante pagamento em 12 parcelas. Em casos de atraso no pagamento, está prevista multa de 2% e aplicação de atualiza‑ção monetária pela taxa Selic sobre a parcela devida.   “Para  auxiliar  as  empresas  prestadoras  de  serviços  públicos  delegados  no cálculo da TR e na utilização do SGTR, a equipe da Agepar ainda elaborou um manual de navegação do programa, também disponível no site da Agência”, destaca Nivaldo Martinez. O Especialista em Regulação da Diretoria Administrativa Financeira (DAF) foi responsável  pela  elaboração  do  manual,  junto  com  Emerson  Hochsteiner  de Vasconcelos  Segundo,  Especialista  em  Regulação  da  Diretoria  de  Fiscalização  e Qualidade dos Serviços (DFQS). 

Serviços Regulados꞉
Transporte de passageiros da Região Metropolitana de CuritibaTravessias marítimas, fluviais e lacustresSaneamento básicoDistribuição de gás canalizadoNovos mercados

QUALIDADENOS SERVIÇOS

SERVIÇO REGULADOSERVIÇO REGULADO
Agepar apresenta Plano de Gestão Anual, que consolida o planejamento da Agência para 2023

  Em reunião realizada no dia 20 de dezembro, a Agepar apresentou o Plano de Gestão Anual 2023, com aprovação pelo Conselho Diretor. Instrumento anual do planejamento consolidado da Agência, o documento contempla ações, resul‑tados e metas relacionados aos processos de gestão e finalísticos, nas áreas de regulação, fiscalização e normatização dos serviços públicos delegados.   “Com a elaboração e divulgação do Plano de Gestão Anual, a Agepar torna público seu planejamento para 2023, para que todos os cidadãos, usuários de serviços públicos e entidades reguladas possam consultar e acompanhar o trabalho que será desenvolvido pela Agência no próximo ano. Este documento, portanto, pode servir como referência única para todos os interessados, trazendo ainda mais transparência e previsibilidade para o trabalho da Agência”, destaca Reinhold Stephanes, Diretor‑presidente da Agepar.   Na edição de 2023, além da consolidação do planejamento elaborado pela própria equipe da Agepar, foram incluídas recomendações e determinações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE‑PR). Também foram acrescentadas sugestões do Programa de Aprimoramento da Qualidade da Regulação Brasileira (QualiREG), uma iniciativa do UNOPS, escritório da ONU especializado em gestão de projetos, em parceria da Controladoria‑Geral da União (CGU) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O Plano de Gestão Anual 2023 já está disponível para consulta no site da Agepar, no link꞉ https꞉//www.agepar.pr.gov.br/Pagina/Planejamento‑da‑Agepar‑0
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 Em apoio à campanha Natal Voluntário, promovida pela primeira‑dama  Luciana  Saito Massa  e  pela  Superintendência  Geral  de  Ação Solidária do Governo do Paraná, os servidores da Agepar arrecadaram doações  de  alimentos  para  o  Instituto  Esperançar,  como  forma  de contribuir para um fim de ano mais solidário.  Ao todo, foram arrecadados 98 quilos de alimentos não perecíve‑is,  entregues  no  dia  14  de  dezembro,  pela  Diretora  Administrativa Financeira, Daniela Janaína Pereira Miranda, junto com os servidores Jussieli Durães Grube Ferreira e Paulo Roberto Silveira.   A ação ainda contou com o apoio da arquiteta Elise do Carmo Bonierski Bonato e da empresária Elaine Fátima Crozetta, que também contribuíram com a iniciativa da Agepar e levaram outras doações para a ONG.   O Instituto Esperançar acolhe pessoas que passaram pelo trata‑mento de câncer e estão em situação de vulnerabilidade. Atualmente, a ONG atende 35 mulheres e suas famílias, que serão beneficiadas pelas doações, recebidas pela idealizadora do projeto, Jacqueline Biss.
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Site da Ageparamplia transparênciaaos usuários deserviços públicos

Desenvolvido após pesquisa com servidores e visitantes do site, o 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.

AGÊNCIA
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REGULAMENTAÇÃO INFORMATIVO 19    JANEIRO     2023 INFORMATIVO 19    JANEIRO     2023
RESOLUÇÃO N.º 31, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2022. Aprovado o Código de Ética e Conduta da Agepar.  A  Lei  estadual  nº  19.857/2019,  que instituiu  o  Programa  de  Integridade  e Compliance  no  âmbito  da  Administração Pública Direta e Indireta, prevê como uma de suas etapas de implementação a elaboração do Código de Ética e Conduta, como estabe‑lece  também o Decreto  regulamentador nº 2.902/2019.   Portanto,  a  aprovação  do  referido Código consiste em uma etapa da implemen‑tação  do  Programa  de  Integridade  e 

Link꞉ hhttps꞉//www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=277941&indice=1&totalRegistros=32&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
  A Resolução entrou em vigor na data da sua publicação.

Compliance da Administração Pública Estadual ‑ em consonância também com a Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970 e a Lei Complementar Estadual nº 222/2020.  O Código de Ética e Conduta da Agepar traz disposições sobre direitos e deveres dos colaboradores, denúncias e procedimentos para a apuração de irregu‑laridades.
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Site da Ageparamplia transparênciaaos usuários deserviços públicos

Desenvolvido após pesquisa com servidores e visitantes do site, o 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.

AGÊNCIA

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO PARANÁ34

REGULAMENTAÇÃO INFORMATIVO 19    JANEIRO     2023 INFORMATIVO 19    JANEIRO     2023
RESOLUÇÃO N.º 31, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2022. Aprovado o Código de Ética e Conduta da Agepar.  A  Lei  estadual  nº  19.857/2019,  que instituiu  o  Programa  de  Integridade  e Compliance  no  âmbito  da  Administração Pública Direta e Indireta, prevê como uma de suas etapas de implementação a elaboração do Código de Ética e Conduta, como estabe‑lece  também o Decreto  regulamentador nº 2.902/2019.   Portanto,  a  aprovação  do  referido Código consiste em uma etapa da implemen‑tação  do  Programa  de  Integridade  e 

Link꞉ hhttps꞉//www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=277941&indice=1&totalRegistros=32&anoSpan=2022&anoSelecionado=2022&mesSelecionado=0&isPaginado=true
  A Resolução entrou em vigor na data da sua publicação.

Compliance da Administração Pública Estadual ‑ em consonância também com a Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970 e a Lei Complementar Estadual nº 222/2020.  O Código de Ética e Conduta da Agepar traz disposições sobre direitos e deveres dos colaboradores, denúncias e procedimentos para a apuração de irregu‑laridades.




