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RESOLUÇÃO Nº 24/02

Aprova as modificações do Plano de Contas Básico para as empresas de transporte rodoviário
coletivo intermunicipal de passageiros do Estado da Bahia.
O Diretor Executivo da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia,
Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA, no uso de suas atribuições regimentais e de
acordo com deliberação da Diretoria em regime de colegiado, com fundamento no Art. 1º, da Lei nº
7.314, de 19 de maio de 1998,

RESOLVE
Art. 1º. Modificar o Plano de Contas Básico para as empresas de transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros do Estado da Bahia, a partir da data indicada no artigo 3º.
Art. 2º. As alterações albergam as codificações das contas ou subcontas referentes à apresentação
formal do Plano de Contas, não afetas aos seus conteúdos e/ou funções.
Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2003.
Salvador, 25 de novembro de 2002.
(Republicado por haver saído incompleto)
JOSÉ LUIZ LIMA DE OLIVEIRA
Diretor Executivo
Plano de Contas Básico
Código
Conta do Ativo
1
ATIVO
1.01
Circulante
1.01.01
Disponível
1.01.01.01
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Caixa
1.01.01.02
Bancos - Conta movimento
1.01.01.03
Numerário em Trânsito
1.01.01.04
Aplicações Financeiras
1.01.02
Créditos
1.01.02.01
Clientes
1.01.02.02
Aplicações Financeiras de Curto Prazo
1.01.02.03
Adiantamentos
1.01.02.04
Impostos e Contribuições a Recuperar
1.01.02.05
Outros Créditos Realizáveis
1.01.03
Estoques
1.01.03.01
Combustíveis
1.01.03.02
Lubrificantes
1.01.03.03
Peças, Acessórios, Materiais
1.01.03.04
Pneus e Câmaras
1.01.03.05
Outros Estoques de Operação
1.01.03.06
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Estoques da Administração
1.01.04
Despesas pagas antecipadamente
1.02
Realizável a Longo Prazo
1.02.01
Direitos e Créditos a Realizar
1.02.01.01
Clientes
1.02.01.02
Outros Créditos
1.03
Permanente
1.03.01
Investimentos
1.03.01.01
Participações em Outras Empresas
1.03.01.02
Bens de Renda
1.03.01.03
Depósitos e Cauções
1.03.02
Imobilizado
1.03.02.01
Bens de Uso da Operação de Transporte de Passageiros
1.03.02.01.01
Bens Imóveis
1.03.02.01.02
Veículos de Passageiros
1.03.02.01.03
Veículos Auxiliares
1.03.02.01.04
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Bens e Equipamentos de Manutenção
1.03.02.01.05
Bens e Direitos em Formação
1.03.02.02
Bens da Administração
1.03.02.02.01
Bens Imóveis
1.03.02.02.02
Veículos Auxiliares
1.03.02.02.03
Bens e Equipamentos de Manutenção
1.03.02.02.04
Bens e Direitos em Formação
1.03.02.03
Outras Imobilizações
1.03.02.04
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas
1.03.03
Diferido
Código
Conta do Passivo
2
PASSIVO
2.01
Passivo Circulante
2.01.01
Obrigações Operacionais
2.01.01.01
Fornecedores
2.01.01.02
Empréstimos e Financiamentos
2.01.01.03
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Credores por Consórcios
2.01.01.04
Obrigações Fiscais a Recolher
2.01.01.05
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher
2.01.01.06
Obrigações com Pessoal
2.01.01.07
Antecipação de Receita
2.01.01.08
Diretoria - Contas Correntes
2.01.01.09
Outras Obrigações de Curto Prazo
2.01.02
Obrigações Provisionadas
2.01.02.01
Provisões Tributárias e Fiscais
2.01.02.02
Provisões p/ Encargos com Pessoal
2.02
Exigível a Longo Prazo
2.02.01
Obrigações Operacionais a Longo Prazo
2.02.01.01
Fornecedores
2.02.01.02
Empréstimos e Financiamentos
2.02.01.03
Credores por Consórcios
2.02.01.04
Obrigações Fiscais a Recolher
2.02.01.05
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Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher
2.02.01.06
Obrigações com Pessoal
2.02.01.07
Provisão p/Impostos Exercícios Seguintes
2.02.01.08
Outras Obrigações de Longo Prazo
2.03
Resultado de Exercícios Futuros
2.03.01
Receitas de Exercícios Futuros
2.03.01.01
Venda de Passagens Antecipadas
2.03.02
Custos/Despesas Exercícios Futuros
2.03.02.01
Custo com Venda Passagens Antecipadas
2.04
Patrimônio Líquido
2.04.01
Capital Social
2.04.01.01
Capital Social Integralizado
2.04.01.02
Capital Social a Integralizar
2.04.02
Reservas
2.04.02.01
Reservas de Capital
2.04.02.02
Reservas de Reavaliação
2.04.02.03
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Reserva de Lucros
2.04.02.04
Reservas para Aumento de Capital
2.04.03
Lucros ou Prejuízos Acumulados
2.04.04
Transferência Contas Patrimônio
Código
Conta de Resultados
3
Resultado Líquido do Exercício
3.01
Resultado Operacional Líquido
3.01.01
Resultado Operacional Bruto
3.01.01.01
Receita Operacional
3.01.01.01.01
Receita de Transporte de Passageiros
3.01.01.01.01.01
Receita de Serviços Municipais
3.01.01.01.01.02
Receita de Serviços Intermunicipais
3.01.01.01.01.03
Receita de Serviços Interestaduais
3.01.01.01.01.04
Receita de Serviços Internacionais
3.01.01.01.02
Outros Serviços de Transp. de Passag.
3.01.01.01.02.01
Serviços de Turismo e Fretamento
3.01.01.01.02.02
24/05/2019 14:11

AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Ene...

8 de 39

http://www.agerba.ba.gov.br/upload/legislacao/resolucao2402.htm

Aluguel de Ônibus
3.01.01.01.03
Outros Serviços de Transporte
3.01.01.01.03.01
Serviços de Transporte de Encomendas
3.01.01.01.03.02
Serviços de Transporte de Cargas
3.01.01.01.04
Outras Receitas Operacionais
3.01.01.01.04.01
Recuperação de Despesas Diversas
3.01.01.01.04.02
Recuperação de Indenizações
3.01.01.01.04.03
Outras Receitas Operacionais
3.01.01.02
Deduções da Receita Bruta
3.01.01.02.01
Impostos Incidentes sobre os Serviços
3.01.01.02.01.01
ISS
3.01.01.02.01.02
PIS
3.01.01.02.01.03
COFINS
3.01.01.02.01.04
ICMS
3.01.01.02.02
Outras Deduções sobre os Serviços
3.01.01.02.02.01
Passagens Canceladas ou Devolvidas
3.01.01.02.02.02
24/05/2019 14:11
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Indenizações de Bagagens e ou Encomendas
3.01.01.02.02.03
Outras Deduções sobre os Serviços
3.01.01.03
Custo dos Serviços de Transporte de Passageiros
3.01.01.03.01
Custo com Pessoal de Operação
3.01.01.03.01.01
Salários
3.01.01.03.01.02
Horas-Extras
3.01.01.03.01.03
Adicional Noturno
3.01.01.03.01.04
Férias
3.01.01.03.01.05
Abono de Férias
3.01.01.03.01.06
Décimo Terceiro Salário
3.01.01.03.01.07
FGTS
3.01.01.03.01.08
Previdência Social
3.01.01.03.01.09
Auxílio Refeição
3.01.01.03.01.10
Uniformes
3.01.01.03.01.11
Vale Transporte
3.01.01.03.01.12
Provisão para Férias
3.01.01.03.01.13
24/05/2019 14:11
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Provisão para Décimo Terceiro Salário
3.01.01.03.01.14
Indenização FGTS (40%)
3.01.01.03.01.15
Outros Custos com Pessoal de Operação
3.01.01.03.02
Despesas com Legalização
3.01.01.03.02.01
Seguros
3.01.01.03.02.02
IPVA
3.01.01.03.02.03
Taxas e Vistorias
3.01.01.03.02.04
Multas
3.01.01.03.02.05
Emplacamentos
3.01.01.03.03
Depreciação/Conservação de Veículos
3.01.01.04.02.01
Depreciação de Veículos
3.01.01.04.02.02
Conservação e Limpeza de Veículos
3.01.01.03.04
Arrendamento Mercantil de Veículos
3.01.01.03.04.01
Arrendamento Mercantil de Veículos da Frota
3.01.01.03.05
Despesas com Acidentes
3.01.01.03.05.01
Indenizações com Acidentes: Pessoais
3.01.01.03.05.02
24/05/2019 14:11
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Indenizações com Acidentes: Materiais
3.01.01.03.05.03
Custas Judiciais e Advocatícias
3.01.01.03.05.04
Outras Despesas com Acidentes
3.01.01.03.06
Custo com Tráfego
3.01.01.03.06.01
Combustíveis
3.01.01.03.06.02
Lubrificantes
3.01.01.03.06.03
Rodagem
3.01.01.03.07
Custo de Manutenção
3.01.01.03.07.01
Custo do Pessoal de Manutenção
3.01.01.03.07.01.01
Salários
3.01.01.03.07.01.02
Horas-Extras
3.01.01.03.07.01.03
Adicional Noturno
3.01.01.03.07.01.04
Férias
3.01.01.03.07.01.05
Abono de Férias
3.01.01.03.07.01.06
Décimo Terceiro Salário
3.01.01.03.07.01.07
FGTS
3.01.01.03.07.01.08
24/05/2019 14:11
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Previdência Social
3.01.01.03.07.01.09
Auxílio Refeição
3.01.01.03.07.01.10
Uniformes
3.01.01.03.07.01.11
Vale Transporte
3.01.01.03.07.01.12
Provisão para Férias
3.01.01.03.07.01.13
Provisão para Décimo Terceiro Salário
3.01.01.03.07.01.14
Indenização de FGTS (40%)
3.01.01.03.07.01.15
Outros Custos com Pessoal de Manutenção
3.01.01.03.07.02
Peças e Acessórios
3.01.01.03.07.03
Serviços Manutenção Efetuados por Terceiros
3.01.01.03.07.04
Outros Custos de Manutenção
3.01.01.04
Custo dos Serviços do Transporte de Cargas
3.01.01.04.01
Custo com Pessoal de Operação
3.01.01.04.01.01
Salários
3.01.01.04.01.02
Horas-Extras
3.01.01.04.01.03
Adicional Noturno
3.01.01.04.01.04
24/05/2019 14:11
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Férias
3.01.01.04.01.05
Abono de Férias
3.01.01.04.01.06
Décimo Terceiro Salário
3.01.01.04.01.07
FGTS
3.01.01.04.01.08
Previdência Social
3.01.01.04.01.09
Auxílio Refeição
3.01.01.04.01.10
Uniformes
3.01.01.04.01.11
Vale Transporte
3.01.01.04.01.12
Provisão para Férias
3.01.01.04.01.13
Provisão para Décimo Terceiro Salário
3.01.01.04.01.14
Indenização FGTS (40%)
3.01.01.04.01.15
Outros Custos com Pessoal de Operação
3.01.01.04.02
Despesas com Legalização
3.01.01.04.02.01
Seguros
3.01.01.04.02.02
IPVA
3.01.01.04.02.03
Taxas e Vistorias
3.01.01.04.02.04
24/05/2019 14:11
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Multas
3.01.01.04.02.05
Emplacamentos
3.01.01.04.03
Depreciação/Conservação de Veículos
3.01.01.04.03.01
Depreciação de Veículos
3.01.01.04.03.02
Conservação e Limpeza de Veículos
3.01.01.04.04
Arrendamento Mercantil de Veículos
3.01.01.04.04.01
Arrendamento Mercantil de Veículos da Frota
3.01.01.04.05
Despesas com Acidentes
3.01.01.04.05.01
Indenizações com Acidentes: Pessoais
3.01.01.04.05.02
Indenizações com Acidentes: Materiais
3.01.01.04.05.03
Custas Judiciais e Advocatícias
3.01.01.04.05.04
Outras Despesas com Acidentes
3.01.01.04.06
Custo com Tráfego
3.01.01.04.06.01
Combustíveis
3.01.01.04.06.02
Lubrificantes
3.01.01.04.06.03
Rodagem
3.01.01.04.07
24/05/2019 14:11
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Custo de Manutenção
3.01.01.04.07.01
Custo do Pessoal de Manutenção
3.01.01.04.07.01.01
Salários
3.01.01.04.07.01.02
Horas-Extras
3.01.01.04.07.01.03
Adicional Noturno
3.01.01.04.07.01.04
Férias
3.01.01.04.07.01.05
Abono de Férias
3.01.01.04.07.01.06
Décimo Terceiro Salário
3.01.01.04.07.01.07
FGTS
3.01.01.04.07.01.08
Previdência Social
3.01.01.04.07.01.09
Auxílio Refeição
3.01.01.04.07.01.10
Uniformes
3.01.01.04.07.01.11
Vale Transporte
3.01.01.04.07.01.12
Provisão para Férias
3.01.01.04.07.01.13
Provisão para Décimo Terceiro Salário
3.01.01.04.07.01.14
Indenização de FGTS (40%)
3.01.01.04.07.01.15
24/05/2019 14:11
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Outros Custos com Pessoal de Manutenção
3.01.01.04.07.02
Peças e Acessórios
3.01.01.04.07.03
Serviços Manutenção Efetuados por Terceiros
3.01.01.04.07.04
Outros Custos de Manutenção
3.01.01.05
Despesas Operacionais
3.01.01.05.01
Despesas de Administração
3.01.01.05.01.01
Remuneração de Dirigentes
3.01.01.05.01.01.01
Honorários
3.01.01.05.01.01.02
Previdência Social
3.01.01.05.01.02
Despesas com Pessoal de Administração
3.01.01.05.01.02.01
Salários
3.01.01.05.01.02.02
Horas-Extras
3.01.01.05.01.02.03
Adicional Noturno
3.01.01.05.01.02.04
Férias
3.01.01.05.01.02.05
Abono de Férias
3.01.01.05.01.02.06
Décimo Terceiro Salário
3.01.01.05.01.02.07
24/05/2019 14:11
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FGTS
3.01.01.05.01.02.08
Previdência Social
3.01.01.05.01.02.09
Auxílio Refeição
3.01.01.05.01.02.10
Uniformes
3.01.01.05.01.02.11
Vale Transporte
3.01.01.05.01.02.12
Provisão para Férias
3.01.01.05.01.02.13
Provisão para Décimo Terceiro Salário
3.01.01.05.01.02.14
Indenização de FGTS (40%)
3.01.01.05.01.02.15
Outros Custos com Pessoal de Administração
3.01.01.05.01.03
Despesas com Ocupação e Serviços
3.01.01.05.01.03.01
Aluguel de Instalações
3.01.01.05.01.03.02
Aluguel de Equipamentos
3.01.01.05.01.03.03
Energia
3.01.01.05.01.03.04
Água e Esgoto
3.01.01.05.01.03.05
Comunicações
3.01.01.05.01.03.06
Seguros
3.01.01.05.01.03.07
24/05/2019 14:11
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Informática
3.01.01.05.01.03.08
Treinamento
3.01.01.05.01.03.09
Outras Despesas com Ocupação e Serviços
3.01.01.05.01.04
Despesas de Expediente
3.01.01.05.01.04.01
Material de Expediente
3.01.01.05.01.04.02
Outras Despesas de Expediente
3.01.01.05.01.05
Despesas Tributárias
3.01.01.05.01.05.01
Imposto Predial e Territorial
3.01.01.05.01.05.02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições
3.01.01.05.01.05.03
Pedágios
3.01.01.05.01.06
Despesas Legais
3.01.01.05.01.07
Serviços de Terceiros
3.01.01.05.01.08
Despesas de Conservação e Limpeza
3.01.01.05.01.09
Outras Despesas de Administração
3.01.01.05.02
Depreciações
3.01.01.05.02.01
Depreciação de Instalações
3.01.01.05.02.02
24/05/2019 14:11
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Depreciação de Máquinas e Equipamentos
3.01.01.05.03
Despesa com Vendas
3.01.01.05.03.01
Despesa com Pessoal de Vendas
3.01.01.05.03.02
Comissões de Vendas
3.01.01.05.03.03
Outras Despesas com Vendas
3.01.01.06
Encargos Financeiros Líquidos
3.01.01.06.01
Receitas Financeiras
3.01.01.06.01.01
Juros
3.01.01.06.01.02
Descontos Obtidos
3.01.01.06.01.03
Rendimento de Aplicações
3.01.01.06.01.04
Rendimento sobre Outros Investimentos
3.01.01.06.01.05
Outras Receitas Financeiras
3.01.01.06.02
Variações Monetárias Ativas
3.01.01.06.03
Despesas Financeiras
3.01.01.06.03.01
Juros
3.01.01.06.03.02
Descontos Concedidos
3.01.01.06.03.03
24/05/2019 14:11
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Despesas com Financiamentos
3.01.01.06.03.04
Despesas Bancárias
3.01.01.06.03.05
Multas de Mora
3.01.01.06.03.06
CPMF
3.01.01.06.03.07
Outras Despesas Financeiras
3.01.01.06.04
Variações Monetárias Passivas
3.02
Resultado Não Operacional
3.02.01
Receitas Não Operacionais
3.02.02
Despesas Não Operacionais
3.03
Provisões Fiscais e Tributárias
3.03.01
Provisão para Contribuição Social
3.03.02
Provisão para Imposto de Renda
3.03.03
Provisão para Adicional de IR
3.04
Participações e Contribuições
Descrição Funcional das Contas

CONTAS DO ATIVO
Código da Conta ou Subconta
Denominação Função

24/05/2019 14:11

AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Ene...

21 de 39

http://www.agerba.ba.gov.br/upload/legislacao/resolucao2402.htm

1.01.01.01
Caixa Nesta conta figurarão os valores existentes no caixa da empresa, representados por
numerários, cheques e ordens de pagamentos recebidos.
1.01.01.02
Bancos – Conta Movimento Nesta conta figuram os depósitos em dinheiro e/ou cheque efetuados
em conta-corrente, os créditos efetuados em conta relativos à cobrança de títulos, financiamentos,
ou outros de origem diversa, com trânsito por via bancária.
1.01.01.03
Numerário em Trânsito Destina-se ao registro dos valores dos cheques emitidos em poder da
empresa, os valores em trânsito e as ordens de pagamento expedidas.
1.01.01.04
Aplicações Financeiras Destina-se ao registro da aplicação de fundos em títulos de alta liquidez.
1.01.02.01
Clientes Nesta conta devem ser registrados os valores referentes às duplicatas ou notas de créditos
originadas por serviços de viagens contratadas ou vendas de mercadorias ou bens do ativo
permanente, podendo os créditos advirem também de outras transações que geram valores a
receber, os quais, apesar de não representarem o objeto principal da empresa, tornam-se usuais no
decorrer de sua atividade.
1.01.02.02
Aplicações Financeiras de Curto Prazo Registra aplicações de fundos em investimentos, a curto
prazo, tais como Certificados de Depósitos Bancários, Letras de Câmbio e outros papéis do
mercado financeiro.
1.01.02.03
Adiantamentos Registra os valores cedidos por adiantamento ou empréstimo a empregados e a
fornecedores de bens ou serviços, por conta de entregas futuras de bens adquiridos ou serviços
contratados.
1.01.02.04
Impostos e Contribuições a Recuperar Registra valores a recuperar por retenções ou recolhimentos
a maior de contribuições e impostos.
1.01.02.05
Outros Créditos Realizáveis Nesta conta devem ser incluídos cheques em poder da empresa, não
cobráveis de imediato; imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras e passíveis de
recuperação quando da declaração de rendimentos; créditos da empresa junto a terceiros e que não
se enquadram em nenhuma das contas já relacionadas.
1.01.03.01
Combustíveis Registra a aquisição e movimentação do combustível utilizado pela empresa.
1.01.03.02
Lubrificantes Registra a aquisição e movimentação dos lubrificantes (óleos, graxas, fluidos
hidráulicos, etc.) utilizados pela empresa.
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1.01.03.03
Peças, Acessórios e Materiais Registra a aquisição e movimentação das peças, acessórios e
materiais de manutenção e para outros fins utilizados pela empresa.
1.01.03.04
Pneus e Câmaras Registra aquisição e movimentação de pneus, câmaras, protetores e outros
componentes da rodagem, utilizados pela empresa.
1.01.03.05
Outros Estoques de Operação Registra a aquisição e movimentação de outros materiais utilizados
na operação da empresa (uniformes, bilhetes, etc.).
1.01.03.06
Estoques da Administração Registra a aquisição e movimentação de materiais utilizados e
consumidos na administração da empresa e na conservação e manutenção de suas instalações.
1.01.04
Despesas pagas antecipadamente Registra despesas que, embora pagas e contabilizadas no período
em curso, são de competência do exercício seguinte.
1.02.01.01
Clientes Nesta conta devem ser registrados os valores referentes às duplicatas ou notas de créditos
originadas por serviços de viagens contratadas com pagamento a prazo ou vendas de mercadorias
ou bens do ativo permanente, podendo os créditos advirem também de outras transações que geram
valores a receber, os quais, apesar de não representarem o objeto principal da empresa, tornam-se
usuais no decorrer de sua atividade. São registradas nesta conta somente aquelas operações com
prazo de vencimento for superior a 360 dias.
1.02.01.02
Outros Créditos Registra outros créditos não relacionados na conta de Clientes. São registradas
nesta conta somente aquelas operações em que o prazo de vencimento for superior a 360 dias.
1.03.01.01
Participações em outras empresas Registra os investimentos em empresas controladas ou coligadas.
1.03.01.02
Bens de Renda Registra a aquisição de bens que não se destinem à manutenção da atividade da
empresa e que possam vir a ser necessários para uma outra fase operacional, ou mesmo simples
investimento para renda.
1.03.01.03
Depósitos e Cauções Registra o numerário ou títulos depositados pela empresa, junto a órgãos
públicos ou empresas privadas, em razão de cumprimento de dispositivos legais ou contratuais de
caráter permanente.
1.03.02.01.01
Bens Imóveis Registra, inicialmente, os valores de aquisição de cada imóvel, constituídos estes
valores do efetivamente pago como custo, acrescido das despesas com escritura, registro, impostos
e outros gastos diretamente ligados à aquisição. Registra, também, os valores das benfeitorias e
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melhoramentos efetuados, ampliações e reformas. Esta conta recebe, também, o valor final das
construções novas, da conta Bens e Direitos em Formação (Construções).
1.03.02.01.02
Veículos de Passageiros Registra pelo valor de aquisição ou incorporação ao Ativo Permanente,
cada um dos veículos da frota da empresa, de forma a identificar cada uma das unidades, com todas
as suas alterações a nível patrimonial. O valor de aquisição de cada veículo inclui o custo de
aquisição acrescido do frete, ICMS, IPI, seguro de transporte, etc.
1.03.02.01.03
Veículos Auxiliares Registra o valor de cada veículo pelo seu custo de aquisição, acrescido de
reformas e/ou modificações que aumentem significativamente seu valor patrimonial.
1.03.02.01.04
Bens e Equipamentos de Manutenção Registra os bens e equipamentos de uso na manutenção e nos
serviços de conservação da empresa.
1.03.02.01.05
Bens e Direitos em Formação Registra os dispêndios e custos aplicados para a realização de obras
de construção civil, de montagem e construção de equipamentos ou outros bens destinados à
imobilização permanente.
1.03.02.02.01
Bens Imóveis Registra, inicialmente, os valores de aquisição de cada imóvel, constituídos estes
valores do efetivamente pago como custo, acrescido das despesas com escritura, registro, impostos
e outros gastos diretamente ligados à aquisição. Registra, também, os valores das benfeitorias e
melhoramentos efetuados, ampliações e reformas. Esta conta recebe, também, o valor final das
construções novas, da conta Bens e Direitos em Formação (Construções).
1.03.02.02.02
Veículos Auxiliares Registra o valor de cada veículo pelo seu custo de aquisição, acrescido de
reformas e/ou modificações que aumentem significativamente seu valor patrimonial.
1.03.02.02.03
Bens e Equipamentos de Manutenção Registra os bens e equipamentos de uso na manutenção e nos
serviços de conservação da empresa.
1.03.02.02.04
Bens e Direitos em Formação Registra os dispêndios e custos aplicados para a realização de obras
de construção civil, de montagem e construção de equipamentos ou outros bens destinados à
imobilização permanente.
1.03.02.03
Outras Imobilizações Registra outros valores do ativo da empresa (direitos, concessões, marcas,
patentes, fundo de comércio, etc.)
1.03.02.04
Depreciações Acumuladas Registra as depreciações acumuladas dos bens da empresa.
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CONTAS DO PASSIVO
Código da Conta ou Subconta
Denominação Função
2.01.01.01
Fornecedores Registra as obrigações a pagar a fornecedores de materiais, bens ou serviços.
2.01.01.02
Empréstimos e Financiamentos Registra as obrigações por financiamentos para aplicação na
empresa.
2.01.01.03
Credores por Consórcios Registra o saldo a pagar das quotas contempladas de consórcios para
aquisição de bens
2.01.01.04
Obrigações Fiscais a Recolher Registra o valor das obrigações fiscais e tributárias a recolher pela
empresa, devidas à sua atividade.
2.01.01.05
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher Registra o montante devido pela empresa quanto às
contribuições previdenciárias e encargos devidos à legislação do trabalho.
2.01.01.06
Obrigações com Pessoal Registra as obrigações da empresa para com seus funcionários e para com
terceiros, dos débitos decorrentes do vínculo empregatício.
2.01.01.07
Antecipação de Receita Registra as antecipações de receitas por venda de passagens pagas
antecipadamente (vale-transporte, passagens escolares, etc.)
2.01.01.08
Diretoria – Contas Correntes Registra adiantamentos efetuados aos membros da diretoria da
empresa
2.01.01.09
Outras Obrigações de Curto Prazo Registra as obrigações a pagar a credores diversos, não
contemplados nas contas anteriores das Obrigações Operacionais.
2.01.02.01
Provisões Tributárias e Fiscais Registra os encargos correspondentes à provisão de tributos a serem
determinados no encerramento do exercício.
2.01.02.02
Provisões para Encargos com Pessoal Registra as provisões relativas a férias, 13º salários, e seus
respectivos encargos, sujeitos a futuros pagamentos, cujos valores serão ajustados na data de sua
realização.
2.02.01.01
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Fornecedores Registra as obrigações a pagar a fornecedores, cujos pagamentos deverão ocorrer
após um ano.
2.02.01.02
Empréstimos e Financiamentos Registra as obrigações a pagar por financiamentos a prazo superior
a um ano.
2.02.01.03
Credores por Consórcios Registra o saldo a pagar das quotas contempladas de consórcios para
aquisição de bens cujos pagamentos deverão ocorrer após um ano.
2.02.01.04
Obrigações Fiscais a Recolher Registra o valor das obrigações fiscais e tributárias a recolher pela
empresa, devidas à sua atividade, cujos pagamentos deverão ocorrer após um ano.
2.02.01.05
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher Registra o montante devido pela empresa quanto às
contribuições previdenciárias e encargos devidos à legislação do trabalho, cujos pagamentos
deverão ocorrer após um ano.
2.02.01.06
Obrigações com Pessoal Registra as obrigações da empresa para com seus funcionários e para com
terceiros, dos débitos decorrentes do vínculo empregatício, cujos pagamentos deverão ocorrer após
um ano.
2.02.01.07
Provisão para Impostos dos Exercícios Seguintes Registra as obrigações com impostos a vencer em
exercícios seguintes, cuja tributação esteja sendo diferida por ajustes.
2.02.01.08
Outras Obrigações de Curto Prazo Registra as obrigações a pagar a credores diversos, não
contemplados nas contas anteriores das Obrigações Operacionais, cujos pagamentos deverão
ocorrer após um ano.
2.03.01.01
Venda de Passagens Antecipadas Registra os saldos, na data de encerramento do balanço, dos
valores recebidos por venda de passagens cujos serviços não foram ainda prestados.
2.03.02.01
Custo de Venda de Passagens Antecipadas Registra os custos e despesas, pagos ou incorridos, sobre
a venda antecipada de passagens.
2.04.01.01
Capital Social Integralizado Registra o montante do capital social subscrito e integralizado pelos
quotistas ou acionistas.
2.04.01.02
Capital Social a Integralizar Registra o montante do capital social subscrito mas não integralizado.
2.04.02.01
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Reservas de Capital Registra o montante das reservas de capital, na forma disposta na legislação
vigente.
2.04.02.02
Reservas de Reavaliação Registra o valor das reavaliações havidas sobre bens do ativo permanente,
dimensionadas por laudos de avaliação executadas por profissional habilitado, na forma da
legislação vigente.
2.04.02.03
Reserva de Lucros Registra o montante das reservas originárias do lucro da empresa, em
atendimento à legislação em vigor.
2.04.02.04
Reserva para Aumento de Capital Registra o montante das reservas efetuadas para aumento de
capital.
2.04.02.05
Lucros ou Prejuízos Acumulados Registra os resultados acumulados apurados em balanços de final
de exercício.
CONTAS DE RESULTADO
Código da Conta ou Subconta
Denominação Função
3.01.01.01.01
Receita de Transporte de Passageiros
Registra as receitas operacionais por venda de passagens para transporte de passageiros, dentro da
classificação analítica consignadas nas subcontas.
3.01.01.01.02
Outros Serviços de Transporte de Passageiros.
Registra as receitas operacionais com viagens, excursões e aluguel de ônibus, dentro da
classificação analítica consignada nas subcontas.
3.01.01.01.03
Outros Serviços de Transporte
Registra as receitas operacionais com serviços de transporte de encomendas e cargas, dentro da
classificação analítica consignada nas subcontas. O “transporte de cargas” pressupõe o emprego de
veículos exclusivos para carga. O transporte de encomendas poderá ser efetuado nos veículos para
transporte de passageiros.
3.01.01.01.04
Outras Receitas Operacionais
Registra receitas operacionais não relacionadas diretamente ao serviço de transporte de passageiros,
encomendas ou cargas, contabilizadas dentro da classificação analítica das subcontas
3.01.01.01.04.01
Recuperação de Receitas Diversas
Registra a recuperação de despesas efetuadas com equipamentos em garantia, recuperação de
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pagamentos de devolução a fornecedores, etc.
3.01.01.01.04.02
Recuperação de Indenizações
Registra a recuperação de indenizações por sinistro, etc.
3.01.01.01.04.03
Outras Receitas Operacionais
Registra a venda de materiais sem utilização na empresa, venda de sucata, prestação de serviços de
manutenção a terceiros, etc.
3.01.01.02.01
Impostos Incidentes sobre os Serviços
Registra, como dedução da receita bruta dos serviços, os impostos e contribuições calculados
diretamente sobre a receita de serviços de transporte de passageiros, ou de outras atividades
operacionais da empresa.
3.01.01.02.02
Outras Deduções sobre os Serviços
Registra outras deduções sobre a receita de serviços.
3.01.01.03
Custo dos Serviços de Transporte de Passageiros
Registra os custos incorridos com execução de transporte de passageiros, sejam eles regulares
(Municipais, Intermunicipais, Interestaduais e Internacionais), de Turismo, Fretamento ou Aluguel
de Ônibus.
3.01.01.03.01
Custo com Pessoal de Operação
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas, considerando as categorias funcionais dos motoristas, cobradores, inspetores, fiscais,
programadores de tráfego, etc.
3.01.01.03.02
Despesas com Legalização
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.03.02.01
Seguros
Registra o pagamento de seguros obrigatórios vinculados aos veículos de transporte de passageiros
e veículos auxiliares destes serviços.
3.01.01.03.02.02
IPVA
Registra o pagamento do imposto referente aos veículos de transporte de passageiros e veículos
auxiliares destes serviços.
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3.01.01.03.02.03
Taxas e Vistorias
Registra os valores pagos aos órgãos de trânsito e órgãos gestores do transporte a nível municipal,
intermunicipal, interestadual e internacional.
3.01.01.03.02.04
Multas
Registra os valores pagos por multas resultantes de autuações pelos órgãos de trânsito ou gestão do
transporte.
3.01.01.03.02.05
Emplacamentos
Registra os custos de licenciamento e emplacamento de veículos de transporte de passageiros e
veículos auxiliares destes serviços.
3.01.01.03.03
Depreciação/Conservação de Veículos
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.03.03.01
Depreciação de Veículos
Registra a depreciação de veículos de transporte de passageiros e veículos auxiliares destes
serviços.
3.01.01.03.03.02
Conservação e Limpeza de Veículos
Registra os custos de material e serviços terceirizados vinculados à conservação, limpeza e
higienização dos veículos de transporte de passageiros e veículos auxiliares destes serviços.
3.01.01.03.04
Arrendamento Mercantil de Veículos
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados no arrendamento mercantil de veículos de transporte
de passageiros e veículos auxiliares destes serviços.
3.01.01.03.05
Despesas com Acidentes
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.03.05.01
Indenizações com Acidentes: Pessoais
Registra o pagamento de indenizações por danos pessoais ocorridos em acidentes com veículos de
transporte de passageiros e veículos auxiliares destes serviços. Inclui pagamento de despesas
médicas
3.01.01.03.05.02
Indenizações com Acidentes: Materiais
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Registra o pagamento de indenizações por danos materiais ocorridos em acidentes com veículos de
transporte de passageiros e veículos auxiliares destes serviços.
3.01.01.03.05.03
Custas Judiciais e Advocatícias
Registra as despesas judiciais e advocatícias vinculadas à ocorrência de acidentes com veículos de
transporte de passageiros e veículos auxiliares destes serviços.
3.01.01.03.05.04
Outras Despesas com Acidentes
Registra outras despesas vinculadas a acidentes com veículos de transporte de passageiros e
veículos auxiliares destes serviços.
3.01.01.03.06
Custo de Materiais para Operação
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados com materiais utilizados diretamente na operação dos
veículos de transporte de passageiros da empresa e com os veículos auxiliares da operação.
3.01.01.03.06.01
Combustíveis
Registra o custo de combustíveis utilizados pela frota de transporte de passageiros da empresa e
pelos veículos auxiliares da operação.
3.01.01.03.06.02
Lubrificantes
Registra o custo dos lubrificantes (óleos, graxas, fluídos hidráulicos) utilizados pela frota de
transporte de passageiros da empresa e pelos veículos auxiliares da operação.
3.01.01.03.06.03
Rodagem
Registra os custos vinculados ao consumo de pneus, câmaras, protetores, etc. dos veículos de
transporte de passageiros da empresa e pelos veículos auxiliares da operação; incluir, também, os
custos de recapagem de pneus, sejam eles efetuados na própria empresa ou contratados com
terceiros.
3.01.01.03.07
Custo de Manutenção
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados com a manutenção dos veículos de transporte de
passageiros e com os veículos auxiliares da operação da empresa.
3.01.01.03.07.01
Custo do Pessoal de Manutenção
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.03.07.02
Peças e Acessórios
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados com peças, componentes de sistemas mecânicos,
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componentes de carrocerias e acessórios dos veículos de transporte de passageiros e dos veículos
auxiliares da empresa.
3.01.01.03.07.03
Serviços Manutenção Efetuados por Terceiros
Registra os custos de serviços de manutenção de veículos de transporte de passageiros e de veículos
auxiliares da operação que venham a ser contratados com terceiros.
3.01.01.03.07.04
Outros Custos de Manutenção
Registra outros custos de manutenção incorridos pela empresa com seus veículos de transporte de
passageiros ou com veículos auxiliares da operação.
3.01.01.04
Custo dos Serviços do Transporte de Cargas
Custo de serviços de transporte de cargas, efetuado por veículos específicos para esta finalidade,
quando efetuados pela empresa.
3.01.01.04.01
Custo com Pessoal de Operação
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas, considerando as categorias funcionais dos motoristas, ajudantes, etc, empregados
diretamente no transporte de cargas.
3.01.01.04.02
Despesas com Legalização
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas. Refere-se exclusivamente a veículos empregados no transporte de cargas efetuado pela
empresa.
3.01.01.04.02.01
Seguros
Registra o pagamento de seguros obrigatórios vinculados aos veículos de transporte de cargas da
empresa.
3.01.01.04.02.02
IPVA
Registra o pagamento do imposto referente aos veículos de transporte de cargas da empresa.
3.01.01.04.02.03
Taxas e Vistorias
Registra os valores pagos aos órgãos de trânsito vinculados aos veículos que efetuam transporte de
carga na empresa.
3.01.01.04.02.04
Multas
Registra os valores pagos por multas pelos órgãos de trânsito, referentes aos veículos de transporte
de cargas da empresa.
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3.01.01.04.02.05
Emplacamentos
Registra os custos de licenciamento e emplacamento de veículos de transporte de cargas da
empresa.
3.01.01.04.03
Depreciação/Conservação de Veículos
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.04.03.01
Depreciação de Veículos
Registra a depreciação de veículos de transporte de cargas da empresa.
3.01.01.04.03.02
Conservação e Limpeza de Veículos
Registra os custos de material e serviços terceirizados vinculados à conservação e limpeza dos
veículos de transporte de cargas da empresa.
3.01.01.04.04.01
Arrendamento Mercantil de Veículos
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados no arrendamento mercantil de veículos de transporte
de cargas da empresa.
3.01.01.04.05
Despesas com Acidentes
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.04.05.01
Indenizações com Acidentes: Pessoais
Registra o pagamento de indenizações por danos pessoais ocorridos em acidentes com veículos de
transporte de cargas da empresa. Inclui pagamento de despesas médicas.
3.01.01.04.05.02
Indenizações com Acidentes: Materiais
Registra o pagamento de indenizações por danos materiais ocorridos em acidentes com veículos de
transporte de cargas da empresa.
3.01.01.04.05.03
Custas Judiciais e Advocatícias
Registra as despesas judiciais e advocatícias vinculadas à ocorrência de acidentes com veículos de
transporte de cargas da empresa.
3.01.01.04.05.04
Outras Despesas com Acidentes
Registra outras despesas vinculadas a acidentes com veículos de transporte de cargas da empresa.
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3.01.01.04.06.01
Combustíveis
Registra o custo de combustíveis utilizados pela frota de transporte de cargas da empresa.
3.01.01.04.06.02
Lubrificantes
Registra o custo dos lubrificantes (óleos, graxas, fluídos hidráulicos) utilizados pela frota de
transporte de cargas da empresa.
3.01.01.04.06.03
Rodagem
Registra os custos vinculados ao consumo de pneus, câmaras, protetores, etc. dos veículos de
transporte de cargas da empresa; incluir, também, os custos de recapagem de pneus, sejam eles
efetuados na própria empresa ou contratados com terceiros.
3.01.01.04.07.01
Custo do Pessoal de Manutenção
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas. Refere-se à manutenção dos veículos de transporte de carga da empresa.
3.01.01.04.07.02
Peças e Acessórios
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados com peças, componentes de sistemas mecânicos,
componentes de carrocerias e acessórios dos veículos de transporte de cargas da empresa.
3.01.01.04.07.03
Serviços Manutenção Efetuados por Terceiros
Registra os custos de serviços de manutenção de veículos de transporte de cargas da empresa,
contratados com terceiros.
3.01.01.04.07.04
Outros Custos de Manutenção
Registra outros custos de manutenção incorridos pela empresa com seus veículos de transporte de
cargas.
3.01.01.05.01.01
Remuneração de Dirigentes
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.05.01.02
Despesas com Pessoal de Administração
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas . O pessoal envolvido com a atividade de vendas é apropriado em conta própria, não
devendo ser incluído nesta conta.
3.01.01.05.01.03
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Despesa com Ocupação e Serviços
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.05.01.03.01
Aluguel de Instalações
Registra as despesas com pagamento de aluguéis de instalações da empresa. Inclui garagens,
prédios para atividades administrativas, depósitos e almoxarifados especiais, pontos de apoio na
rodovia e nos terminais, áreas de estacionamento e instalações de venda de passagens.
3.01.01.05.01.03.02
Aluguel de Equipamentos
Registra as despesas com aluguéis de equipamentos para atividades administrativas, exceto
informática, a ser registrado em conta própria.
3.01.01.05.01.03.03
Energia
Registra as despesas com fornecimento de energia elétrica para todas as instalações da empresa.
3.01.01.05.01.03.04
Água e Esgoto
Registra as despesas com fornecimento de água e serviços de esgoto para todas as instalações da
empresa.
3.01.01.05.01.03.05
Comunicações
Registra as despesas com fornecimento de serviços de comunicação externos e internos à empresa
da empresa.
3.01.01.05.01.03.06
Seguros
Registra as despesas com pagamento de prêmios de todos os seguros da empresa, excetuados
aqueles vinculados aos veículos de transporte de passageiros, apropriados em subconta específica.
3.01.01.05.01.03.07
Informática
Registra o custo de materiais de consumo, despesas com aluguel de equipamentos e contratação de
serviços de terceiros, vinculados à execução dos serviços de informática da empresa.
3.01.01.05.01.03.08
Treinamento
Registra custo de materiais, despesas com aluguel de equipamentos e contratação de serviços de
terceiros, vinculados aos serviços de treinamento do pessoal da empresa.
3.01.01.05.01.03.09
Outras Despesas com Ocupação e Serviços
Registra as despesas com ocupação e serviços não classificadas nas subcontas anteriores.
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3.01.01.05.01.04
Despesas de Expediente
Registra os custos ocorridos e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.05.01.04.01
Material de Expediente
Registra os custos ocorridos na aquisição ou confecção de material de expediente utilizado pela
empresa. Não inclui materiais de informática nem bilhetes de venda, apropriados em subcontas
específicas.
3.01.01.05.01.04.02
Outras Despesas de Expediente
Registra os custos ocorridos com outras despesas de expediente que não as de material.
3.01.01.05.01.05
Despesas Tributárias
Registra as despesas ocorridas e/ou apropriados, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas
3.01.01.05.01.05.01
Imposto Predial e Territorial
Registra as despesas ocorridas com pagamento de imposto predial e territorial urbano das
instalações da empresa.
3.01.01.05.01.05.02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições
Registra as despesas ocorridos com pagamento outros impostos, taxas e contribuições vinculadas
ao funcionamento da empresa e não apropriadas em subcontas específicas.
3.01.01.05.01.05.03
Pedágios
Registra as despesas ocorridas com pagamento de pedágios rodoviários referentes aos veículos de
transporte de passageiros e veículos auxiliares da empresa.
3.01.01.05.01.06
Despesas Legais
Registra as despesas judiciais e honorários advocatícios. Não inclui as despesas vinculadas aos
acidentes, apropriadas em subconta específica.
3.01.01.05.01.07
Serviços de Terceiros
Registra as despesas ocorridas com pagamento de serviços de terceiros que não tenham sido
apropriados em apropriadas em subcontas específicas
3.01.01.05.01.08
Despesas de Conservação e Limpeza
Registra custos de materiais e despesas ocorridas com serviços de conservação e limpeza das
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instalações da empresa. Inclui serviços contratados com terceiros. Não inclui a conservação e
limpeza de veículos, apropriada em subconta específica.
3.01.01.05.01.09
Outras Despesas de Administração
Registra as despesas de administração não apropriadas em subcontas específicas.
3.01.01.05.02
Depreciações
Registra as despesas ocorridas e/ou apropriadas, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.05.02.01
Depreciação de Instalações
Registra a depreciação de instalações próprias da empresa.
3.01.01.05.02.02
Depreciação de Máquinas e Equipamentos
Registra a depreciação de máquinas e equipamentos da empresa. Inclui aqueles alocados à
operação, manutenção e administração da empresa. Não inclui a depreciação de veículos, que já
consta de subconta específica.
3.01.01.05.03
Despesas com Vendas
Registra as despesas ocorridas e/ou apropriadas, segundo sua natureza, de conformidade com as
subcontas.
3.01.01.05.03.01
Despesa com Pessoal de Vendas
Registra as despesas com pagamento de pessoal de vendas pertencentes aos quadros da empresa.
Inclui encargos sociais e previdenciários. Inclui, também, pagamento de terceiros, quando
vinculado à venda de passagens, efetuada diretamente pela empresa.
3.01.01.05.03.02
Comissões de Vendas
Registra o pagamento de comissões pagas a terceiros pela venda de passagens.
3.01.01.05.03.03
Outras Despesas de Vendas
Registra despesas, não vinculadas a pagamento de pessoal ou comissões, efetuadas com vendas de
passagens..
3.01.01.06.01
Receitas Financeiras
Registra as receitas financeiras havidas, classificadas segundo sua natureza, de conformidade com
as subcontas.
3.01.01.06.01.01
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Juros
Registra os juros recebidos.
3.01.01.06.01.02
Descontos Obtidos
Registra os valores de descontos obtidos junto a fornecedores.
3.01.01.06.01.03
Rendimento de Aplicações
Registra valores referentes ao rendimento de aplicações financeiras efetuadas pela empresa.
3.01.01.06.01.04
Rendimento sobre Outros Investimentos
Registra valores referentes ao rendimento de outros investimentos efetuados pela empresa.
3.01.01.06.01.05
Outras Receitas Financeiras
Registra receitas financeiras não apropriadas em subcontas específicas
3.01.01.06.02
Despesas Financeiras
Registra as despesas financeiras havidas, classificadas segundo sua natureza, de conformidade com
as subcontas
3.01.01.06.02.01
Juros
Registra os juros pagos ou incorridos.
3.01.01.06.02.02
Descontos Concedidos
Registra os valores de descontos concedidos a clientes.
3.01.01.06.02.03
Despesas com Financiamentos
Registra as despesas incorridas com financiamentos obtidos pela empresa.
3.01.01.06.02.04
Despesas Bancárias
Registra as despesas bancárias incorridas na operação financeira da empresa.
3.01.01.06.02.05
Multas de Mora
Registra as multas de mora pagas pela empresa.
3.01.01.05.02.06
CPMF
Registra os valores da CPMF recolhidos pela empresa.
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3.01.01.05.02.07
Outras Despesas Financeiras
Registra despesas financeiras não apropriadas em subcontas específicas.
Indicadores Econômico-Financeiros e de Custeio
Apresentam-se, a seguir, os Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro, necessários ao
acompanhamento da gestão do contrato de permissão, e os Indicadores de Desempenho
Operacional, necessários à verificação da “modicidade das tarifas” preconizada na Lei de
Concessões. A numeração dos itens empregados nas fórmulas obedece à numeração das contas do
Plano de Contas Básico proposto.
1 - Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro
1.01 – Índices de Liquidez
1.01.01 – Liquidez Corrente: mede a capacidade da empresa pagar suas dívidas vencíveis no
exercício seguinte ao do balanço, contando com valores disponíveis e realizáveis no mesmo
período.
(1.01 . Ativo Circulante) Liquidez Corrente = ___________________________
(2.01 . Passivo Circulante)
1.01.02 – Liquidez Geral : mede a capacidade de a empresa pagar compromissos sem que tenha de
utilizar recursos de seu ativo permanente.
(1.01. Ativo Circulante) + (1.02. Realizável a longo prazo)
Liquidez Geral = _________________________________________________
(2.01. Passivo Circulante) + (2.02. Exigível a Longo Prazo)
1.02 – Índice de Endividamento
1.02.01 - Endividamento : Mede a proporção entre recursos tomados de terceiros e próprios
(2.01. Passivo Circulante) + (2.02. Exigível a Longo Prazo)
Índice de Endividamento = __________________________________________________
(2.04. Patrimônio Líquido)
1.03 – Índice de Participação do Capital
1.03.01 - Participação do Capital Próprio: mede a expressividade do capital próprio face aos
recursos totais aplicados na empresa.
(2.04 . Patrimônio Líquido) x 100
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Participação do Capital Próprio (%) = ___________________________
(1. Ativo)
1.04 – Índices de Rentabilidade
1.04.01 - Rentabilidade do Investimento Global: indica a rentabilidade de todos os capitais
aplicados na empresa.
(3.01. Resultado Operacional Líquido) x 100
Resultado do Investimento Global (%) = __________________________________________
(1. Ativo)
1.04.02 – Lucratividade: indica a relação entre lucro líquido obtido e os valores de receita
efetivamente disponíveis para a empresa.
(3.01. Resultado Operacional Líquido)
Lucratividade = _____________________________________________________
(3.01.01.01. Receita Operacional) – (3.01.01.02. Deduções da Receita Bruta)
2 – Índices de Custeio
2.01 – Índices Gerais de Custeio
2.01.01 – Custo Total dos Serviços por km rodado
(3.01.01.03. Custo dos Serviços Prestados)+ (3.01.01.04. Despesas Operacionais)
Custo total dos serviços por km = _____________________________________________
km rodados pela empresa (no ano)
2.02 – Índices Específicos de Custeio dos Serviços
2.02.01 - Custo de combustível por km rodado
(3.01.01.03.06.01. Combustível)
Combustível por km = _________________________
km rodados pela empresa
2.02.02 – Custo de Rodagem por km rodado
(3.01.01.03.06.03. Rodagem)
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Rodagem por km = _________________________
km rodados pela empresa
2.02.03 – Custo de Pessoal de Operação por km rodado
(3.01.01.03.01. Custo com Pessoal de Operação)
Pessoal de Operação por km = _________________________________________________
km rodados pela empresa
2.03.04 – Custo de Manutenção por km rodado
(3.01.01.03.07. Custo de Manutenção)
Custo de Manutenção por km = ________________________________________
km rodados pela empresa
2.03.05 – Despesa de Administração por km rodado
(3.01.01.04.01 – Despesa de Administração)
Despesa de Administração por km = _____________________________________________
km rodados pela empresa
2.03.06 – Despesa com Vendas por km rodado
(3.01.01.04.03 – Despesa com Vendas)
Despesa com Vendas por km = ________________________________
km rodados pela empresa

AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e
Comunicações da Bahia
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