
9.     GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADSOS NO INFORMATIVO TÉCNICO 
 

 
ASCENSORES PÚBLICOS – Sistema de transporte vertical, composto de elevadores e planos 
inclinados (funiculares), que transportam pessoas entre as partes Alta e Baixa da Cidade do 
Salvador. 
 
BILHETAGEM ELETRÔNICA– Ferramenta que possibilita a integração,aberta e temporal, nos 
diversos  modais, em qualquer ponto da cidade. 
Processo de arrecadação tarifária  antecipada,do transporte público de passageiros. 
 
CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE – Total dos custos dos insumos necessários para produzir o 
serviço. 
 
CUSTO VARIÁVEL – Parcela do custo do transporte diretamente relacionada com a 
quilometragem percorrida pelos veículos do sistema. 
 
CUSTO FIXO – Parcela do custo do transporte que independe da quilometragem percorrida pelos 
veículos do sistema. 
 
CKM – CUSTO QUILOMÉTRICO – Custo total do quilômetro rodado pelo veículo. 
 
CPT – CUSTO DO PASSAGEIRO TRANSPORTADO – EQUIVALENTE - Rateio dos custos pelos 
passageiros equivalentes. 
 
CPT – CUSTO DO PASSAGEIRO TRANSPORTADO – EQUILÍBRIO - Rateio dos custos pelos passageiros 
de equilíbrio, ou sejam, aqueles, cujo total iguala o CPT à Tarifa-Preço. 
 
FROTA ADMITIDA – Frota que efetivamente realizou a operação nos dias úteis, até o limite da 
frota programada. 
 
FROTA PROGRAMADA EM OPERAÇÃO – Total de ônibus programados para a operação nos dias 
úteis pelas Ordens de Serviço Operacionais – OSO’s. 
 
FROTA REGULADORA – Frota de ônibus disponíveis nas estações para suprir deficiências na 
operação. 
 
IMPOSTOS E TAXAS – Os impostos e taxas que incidem nos custos de ônibus são os seguintes: 
                                 Municipais – Taxa de Gerenciamento ( 6 % ) e Imposto Sobre  Serviços  de 

qualquer natureza – ISS ( 2% )                                                                                  
                                  Federais – COFINS ( 3% ) e PIS ( 0,65 % ). 
 
ÍNDICE DE QUEBRA – Número de defeitos apresentados pelos ônibus a cada dez mil quilômetros, 
que os impeçam de concluir a operação programada. 
 
IPK – Índice de passageiros equivalentes transportados por quilômetro, que serve para indicar 
a eficácia ou produtividade do serviço prestado. 
 
PAGANTES EM ESPÉCIE – Usuários que pagam a tarifa com moeda corrente, ou seja, não se 
utilizam da bilhetagem. 
  
PASSAGEIROS EQUIVALENTES – Somatório dos passageiros transportados com a ponderação 
correspondente às tarifas dos diferentes serviços, descontos ou à isenção de pagamento, em 
relação à tarifa predominante. 
 
PASSE ESCOLAR – Benefício concedido aos estudantes do 1º e 2º graus e de nível superior, para 
o pagamento de valor correspondente à metade da tarifa convencional. 
 



PMM – Percurso Médio Mensal, índice que indica a quantidade de quilômetros percorridos por 
mês, por veículo, e é referência de eficiência do serviço, acusando ociosidade ou super 
utilização da frota. 
 
QUILOMETRAGEM ADMITIDA – Total de quilômetros efetivamente percorridos pela frota de 
ônibus, até o limite da quilometragem programada pelas Ordens de Serviço Operacionais – 
OSO’s. 
 
QUILOMETRAGEM OCIOSA – Total de quilômetros percorrido pela frota de ônibus entre as 
Garagens e os terminais. 
 
REGISTRO DE ATENDIMENTO (RA) – Documento onde são anotadas as reclamações e solicitações 
dos usuários dos transportes públicos. 
 
SMART-CARD – Cartão contendo chip com memória para a guarda de dados e que permite o 
acesso aos ônibus, dos beneficiários da MPE(Meia passagem Estudantil),das Gratuidades (exceto 
idosos) e do VTE( Vale-Transporte Eletrônico). 
 
TÁXI ESPECIAL – Serviço de táxis operado através de Cooperativas com automóveis com ar 
condicionado e sem taxímetro. 
 
TRANSPORTE COMPLEMENTAR – Serviço de transporte coletivo operado por veículos de baixa 
capacidade, 12 a 22 lugares, que atuam preferencialmente em áreas não atendidas pelo serviço 
convencional de ônibus, fora a AUC (Área Urbana Consolidada). 
 
TRANSPORTE ESCOLAR – Serviço que tem por objetivo transportar estudantes entre a casa e a 
escola. 
 
VALE-GRATUIDADE – Smart-Card para os passageiros que contam com o benefício da isenção do 
pagamento da tarifa nos transportes coletivos. 
 
VALE-TRANSPORTE – Bilhete eletrônico utilizado por usuários de transporte fornecido pelo 
empregador. 
 
VEÍCULOS COM ELEVADOR – Ônibus adaptados com plataforma elevatória na porta do veículo 
para permitir o acesso de pessoas com dificuldade de locomoção. 
 
VIAGENS ADMITIDAS – Total de viagens efetivamente realizadas pela frota de ônibus, até o limite 
da programação das Ordens de Serviço Operacionais – OSO’s. 
 
 
 
  

 


