
Orçada Realizada

8.383.349,00      7.462.629,72     

1.1 - Pessoal e Encargos 5.144.214,00      4.662.274,90     

1.2 - Treinamentos/Congressos e Seminários 93.481,00            59.666,73           

1.3 - Viagens e Estadias 77.766,00            115.017,51        

1.4 - Serviços de Terceiros 1.471.912,00      991.695,27        

1.5 - Despesas Gerais 864.095,00         891.746,14        

1.6 - Depreciações e Amortizações 171.763,00         171.060,86        

1.7 - Outras Despesas de Investimentos contabilizadas no PGA 35.406,00            73.685,65           

1.8 - Contingências 524.712,00         497.482,66        

10.324.836,00    7.214.390,00     

1.1 - Pessoal e Encargos 5.368.030,00      4.995.175,00     

1.2 - Treinamentos/Congressos e Seminários 89.170,00            78.616,00           

1.3 - Viagens e Estadias 109.846,00         145.151,00        

1.4 - Serviços de Terceiros 1.487.806,00      1.632.408,00     

1.5 - Despesas Gerais 1.344.095,00      1.277.771,00     

1.6 - Depreciações e Amortizações 196.679,00         168.084,00        

1.7 - Outras Despesas 64.463,00            130.947,00        

1.8 - Contingências 1.664.747,00      (1.213.762,00)    

1.952,77              1.809,83             

2.1 - Honorários Advocatícios - recuperação de investimentos

2.2 - Despesas de Imóveis (IPTU, Manutenção, Taxa Adm, e Outras)

2,3 - Despesas Bancárias

2.4 - Taxa de Administração/Gestão 1.952,77           1.809,83          

2.5 - Outras Despesas Administrativas Diretas dos investimentos

42.080,90            25.507,14           

3.1 - Auditoria Externa 8.159,45           

3.2 - Custódia/Controladoria 60,00                 59,75                

3.3 - Corretagens

3.4 - Taxa de Administração/Gestão

3.5 - Taxa de Fiscalização da CVM 15.744,97         15.709,24        

3.6 - SELIC e CETIP 15.360,00         8.214,41          

3.7 - Outras Despesas debitadas nos Fundos de Investimentos 2.756,48           1.523,74          

8.427.382,67      7.489.946,69     Total dos Custos da Administração dos Investimentos (1 + 2 + 3)

ver comenário

2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIRETAS DO INVESTIMENTO

Despesas referente a deduções 

dos investimentos contabilizadas 

no Plano diretamente no 

investimento a que se refere, 

exemplo Fundos Abertos.

3 - DESPESAS DEDUZIDAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Despesas não registradas pela 

entidade. Estão registradas nos 

fundos  exclusivos ou carteiras 

exclusivas.

PGA

1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS INDIRETAS DOS INVESTIMENTOS  NO PGA 

Despesas da gestão da entidade 

referente a administração de 

todos os investimentos 

contabilizados no PGA

1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS PREVIDENCIAIS NO PGA

CUSTOS INCORRIDOS COM A ADMINISTRAÇÃO DOS ATIVOS DE INVESTIMENTOS

Item 14, da Resolução CNPC nº 09, de 19/11/2012

Exercício de 2013

DESCRIÇÃO Comentários

Justificativas:Justificativas:

(1) Despesas Administrativas Previdenciais e dos Investimentos: As distorções apresentadas devem-se aos seguintes fatos: 1) 
Pessoal e Encargos: a) Salários e Encargos: economia influenciada pela reestruturação no quadro de pessoal; b) Dirigentes: valor 

realizado a maior em função dos valores de novembro e dezembro/2012, pagos em janeiro de 2013 e RCT; c) Horas Extras: valor 

realizado a maior, uma vez que não foi possível a compensação pela demanda de serviço; d) Estagiários: o valor realizado a menor

deve-se as contratações previstas e não realizadas no ano; e) Vale Refeição: valor realizado a maior principalmente pelo pagamento 

de vale refeição retroativos a maio e vale extra (natal), conforme celebrado em acordo coletivo; e) Serviços Médicos: valor realizado 

a menor. Essa variação ocorre de acordo com número de vidas contratadas e utilização do plano pelos colaboradores; f) Creche:

valor realizado a maior em função da criação de área posterior a elaboração do orçamento; g) Bolsa de Estudos: valor realizado a

maior tendo em vista a concessão de bolsa não prevista, quando da elaboração do orçamento; 2) Treinamento/Demais Gastos: 

sobra orçamentária em função de diversos treinamentos previstos e não realizados ou ofereicidos gratuitamente pelo mercado; 3) 
Viagens e Estadias:  o valor realizado a maior deve-se ao seguintes fatos: a) despesas com hospedagens dos funcionários de Volta 

Redonda em São Paulo para a confraternização da CBS; b) hospedagens de profissionais da CBS em hotel em SP, (mudança da filial 

para a Vila Olímpia); c) aumento na utilização de passagens aéreas, em relação ao ano anterior; d) despesas de 

hospedagens/transporte de conselheiros e profissionais da CBS para posse realizada em SP, participação na RCD de junho e 

participação de 3 conselheiros suplentes na RCD de outubro (passagens aéreas e hotel); 4) Serviços de Terceiros: a) Outras 

Consultorias: valor realizado a maior referente a consultoria tributária realizada pela Junqueira de Carvalho, Murgel e Brito não 

prevista em orçamento; b) Outros serviços Adm Inv: a economia nesta conta deve-se a BLK - Calculadora de Precificação não 

realizada, bem como a Broadcast e impressões, realizadas a menor; c) Consultoria Atuarial Previdencial: honorários referentes a 

participações da Mercer em reuniões do Conselho Deliberativo e em Brasília (Previc), não previstas quando da elaboração do 

orçamento; despesa de Consultoria Atuarial do Exercício de 2012, não provisionada e pagamento de honorários à Mercer relativos a

fatores atuariais AT2000; despesa com honorários adicionais referente a implantação do novo plano CBSPREV; pagamento à Luz 

Engenharia referente a 2ª parc. de 45% da Avaliação Atuarial + reembolso de despesas com táxi referente a consultoria mensal; não 

realização da Avaliação/Consultoria mensal do Plano CBSPREV; d) Consultoria Jurídica Adm Prev: o valor realizado a maior deve-se a 

contratação de Messina, Martins e Lencioni não prevista quando da elaboração do orçamento, para emissão de parecer sobre 

desconto em folha de benefícios; e) despesas de reembolso referente audiência 2ª Câmara Cível TJRJ em 31/07/2013 - Escritório 

Reis Advocacia - Adacir Reis; f) pagamento para Madeira,Valentim e Além para assessoria na ação de PIS e COFINS, além da provisão 

do pagamento à Messina, Martins e Lencioni para consultoria e assessoramento jurídico sobre a legislação e normas que regem as 

EFPC, ambas não orçadas; g) Consultoria Jurídica Adm Inv: o valor realizado a menor deve-se a não realização do valor referente ao 

Advogado Financeiro, bem como o Serviço de Proteção ao Crédito e Marlan Marinho JR Advogados - Processo SPH realizados a 

menor; h) Consultoria Juridica/Outras Consultorias Pessoa Física: não foram realizados os contratos com o perito Jorge Antônio 

Alves de Oliveira; os Advogados Gardenia Andrade e Ademir Bueno de Oliveira e a Psicóloga Joelba (PPA). O valor do Advogado  

Geraldo Baeta, foi realizado a menor; i) Recursos Humanos: valor previsto e não realizado referente a Pesquisa de Clima; j) 

Consultoria dos Investimentos: Consultoria integrada em Previdência realizada a menor e o novo contrato de consultoria financeira 

não foi realizado; 5) Despesas Gerais: a) Comunicação Adm Prev: o valor realizado a menor deve-se ao término das postagens, bem 

como a economia com comprovantes de rendimentos e contracheques, tendo em vista que os mesmos passaram a ser extraídos 

pelo site; b) Comunicação Geral: valor realizado a menor referente a despesa com manutenção do link entre CSN e filial SP, devido 

ao fato de a mudança de endereço da filial só ter ocorrido no fim de junho e cobrada a partir de agosto; c) Aluguel e Condomínio: 

economia referente ao aluguel da nova sede CBS, Edifício Milênio e Unidades de Atendimento ( Atend VR e Atend MG); d) Anúncios 

e Publicações ADM Prev: valor realizado a maior referente a aquisição do código de ética, aquisição de cartilhas e envelopes (Plano 

Milênio), Kit admissional/certificado de participação (Planos Milênio) e Relatório Anual 2012 (Plano Namisa), não previsto em

orçamento; e) Transportes: valor realizado a maior em função do uso de transporte chame Táxi/Cooperaço (transporte passageiro) 

e principalmente com o transporte do Piso para CBS Vila Olímpia (Curitiba x São Paulo) e JMF Transporte Mobiliários; f) Despesas

Judiciais e Cartorárias ADM Inv: a sobra orçamentária nesta conta deve-se principalmente a não realização dos registros de 

documentos e averbações de imóveis; g) Conservação e Reparação: valor realizado a maior devido à aquisição de materiais para o 

novo escritório na Vila Olímpia (tomadas, extensões, etc); h) Material de Consumo: valores orçados pela média e realizados a maior, 

principalmente em função da aquisição de persianas, utensílios e água mineral para a nova filial, despesas estas não previstas 

quando da elaboração do orçamento; h) Tafic: em função dos títulos "marcados a mercado" e a rentabilidade do renda fixa acima

do esperado, os mesmos ultrapassaram a faixa projetada no orçamento, aumentando a taxa da TAFIC para o Plano Misto; 6) 
Depreciações e Amortizações: economia referente a depreciação e amortização, não iniciada no mês previsto em função da 

mudança  para nova sede (aquisição de móveis, aparelhos telefônicos IP, equipamentos rede, nobreak e servidor), bem como 

alguns módulos ainda não homologados; i) Arquivo Inativo: valor realizado a maior em função do processo de digitalização dos 

livros contábeis; 7) Outras Despesas: o valor realizado a maior deve-se a: a) estorno do pró-labore, uso da marca e baixa de guia de 

Justificativas:

(1) Despesas Administrativas Previdenciais e dos Investimentos: As distorções apresentadas devem-se aos seguintes fatos: 1) 
Pessoal e Encargos: a) Salários e Encargos: economia influenciada pela reestruturação no quadro de pessoal; b) Dirigentes: valor 

realizado a maior em função dos valores de novembro e dezembro/2012, pagos em janeiro de 2013 e RCT; c) Horas Extras: valor 

realizado a maior, uma vez que não foi possível a compensação pela demanda de serviço; d) Estagiários: o valor realizado a menor

deve-se as contratações previstas e não realizadas no ano; e) Vale Refeição: valor realizado a maior principalmente pelo pagamento 

de vale refeição retroativos a maio e vale extra (natal), conforme celebrado em acordo coletivo; e) Serviços Médicos: valor realizado 

a menor. Essa variação ocorre de acordo com número de vidas contratadas e utilização do plano pelos colaboradores; f) Creche:

valor realizado a maior em função da criação de área posterior a elaboração do orçamento; g) Bolsa de Estudos: valor realizado a

maior tendo em vista a concessão de bolsa não prevista, quando da elaboração do orçamento; 2) Treinamento/Demais Gastos: 

sobra orçamentária em função de diversos treinamentos previstos e não realizados ou ofereicidos gratuitamente pelo mercado; 3) 
Viagens e Estadias:  o valor realizado a maior deve-se ao seguintes fatos: a) despesas com hospedagens dos funcionários de Volta 

Redonda em São Paulo para a confraternização da CBS; b) hospedagens de profissionais da CBS em hotel em SP, (mudança da filial 

para a Vila Olímpia); c) aumento na utilização de passagens aéreas, em relação ao ano anterior; d) despesas de 

hospedagens/transporte de conselheiros e profissionais da CBS para posse realizada em SP, participação na RCD de junho e 

participação de 3 conselheiros suplentes na RCD de outubro (passagens aéreas e hotel); 4) Serviços de Terceiros: a) Outras 

Consultorias: valor realizado a maior referente a consultoria tributária realizada pela Junqueira de Carvalho, Murgel e Brito não 

prevista em orçamento; b) Outros serviços Adm Inv: a economia nesta conta deve-se a BLK - Calculadora de Precificação não 

realizada, bem como a Broadcast e impressões, realizadas a menor; c) Consultoria Atuarial Previdencial: honorários referentes a 

participações da Mercer em reuniões do Conselho Deliberativo e em Brasília (Previc), não previstas quando da elaboração do 

orçamento; despesa de Consultoria Atuarial do Exercício de 2012, não provisionada e pagamento de honorários à Mercer relativos a

fatores atuariais AT2000; despesa com honorários adicionais referente a implantação do novo plano CBSPREV; pagamento à Luz 

Engenharia referente a 2ª parc. de 45% da Avaliação Atuarial + reembolso de despesas com táxi referente a consultoria mensal; não 

realização da Avaliação/Consultoria mensal do Plano CBSPREV; d) Consultoria Jurídica Adm Prev: o valor realizado a maior deve-se a 

contratação de Messina, Martins e Lencioni não prevista quando da elaboração do orçamento, para emissão de parecer sobre 

desconto em folha de benefícios; e) despesas de reembolso referente audiência 2ª Câmara Cível TJRJ em 31/07/2013 - Escritório 

Reis Advocacia - Adacir Reis; f) pagamento para Madeira,Valentim e Além para assessoria na ação de PIS e COFINS, além da provisão 

do pagamento à Messina, Martins e Lencioni para consultoria e assessoramento jurídico sobre a legislação e normas que regem as 

EFPC, ambas não orçadas; g) Consultoria Jurídica Adm Inv: o valor realizado a menor deve-se a não realização do valor referente ao 

Advogado Financeiro, bem como o Serviço de Proteção ao Crédito e Marlan Marinho JR Advogados - Processo SPH realizados a 

menor; h) Consultoria Juridica/Outras Consultorias Pessoa Física: não foram realizados os contratos com o perito Jorge Antônio 

Alves de Oliveira; os Advogados Gardenia Andrade e Ademir Bueno de Oliveira e a Psicóloga Joelba (PPA). O valor do Advogado  

Geraldo Baeta, foi realizado a menor; i) Recursos Humanos: valor previsto e não realizado referente a Pesquisa de Clima; j) 

Consultoria dos Investimentos: Consultoria integrada em Previdência realizada a menor e o novo contrato de consultoria financeira 

não foi realizado; 5) Despesas Gerais: a) Comunicação Adm Prev: o valor realizado a menor deve-se ao término das postagens, bem 

como a economia com comprovantes de rendimentos e contracheques, tendo em vista que os mesmos passaram a ser extraídos 

pelo site; b) Comunicação Geral: valor realizado a menor referente a despesa com manutenção do link entre CSN e filial SP, devido 

ao fato de a mudança de endereço da filial só ter ocorrido no fim de junho e cobrada a partir de agosto; c) Aluguel e Condomínio: 

economia referente ao aluguel da nova sede CBS, Edifício Milênio e Unidades de Atendimento ( Atend VR e Atend MG); d) Anúncios 

e Publicações ADM Prev: valor realizado a maior referente a aquisição do código de ética, aquisição de cartilhas e envelopes (Plano 

Milênio), Kit admissional/certificado de participação (Planos Milênio) e Relatório Anual 2012 (Plano Namisa), não previsto em

orçamento; e) Transportes: valor realizado a maior em função do uso de transporte chame Táxi/Cooperaço (transporte passageiro) 

e principalmente com o transporte do Piso para CBS Vila Olímpia (Curitiba x São Paulo) e JMF Transporte Mobiliários; f) Despesas

Judiciais e Cartorárias ADM Inv: a sobra orçamentária nesta conta deve-se principalmente a não realização dos registros de 

documentos e averbações de imóveis; g) Conservação e Reparação: valor realizado a maior devido à aquisição de materiais para o 

novo escritório na Vila Olímpia (tomadas, extensões, etc); h) Material de Consumo: valores orçados pela média e realizados a maior, 

principalmente em função da aquisição de persianas, utensílios e água mineral para a nova filial, despesas estas não previstas 

quando da elaboração do orçamento; h) Tafic: em função dos títulos "marcados a mercado" e a rentabilidade do renda fixa acima

do esperado, os mesmos ultrapassaram a faixa projetada no orçamento, aumentando a taxa da TAFIC para o Plano Misto; 6) 
Depreciações e Amortizações: economia referente a depreciação e amortização, não iniciada no mês previsto em função da 

mudança  para nova sede (aquisição de móveis, aparelhos telefônicos IP, equipamentos rede, nobreak e servidor), bem como 

alguns módulos ainda não homologados; i) Arquivo Inativo: valor realizado a maior em função do processo de digitalização dos 

livros contábeis; 7) Outras Despesas: o valor realizado a maior deve-se a: a) estorno do pró-labore, uso da marca e baixa de guia de 

viagens; b) aumento da provisão de algumas gerências referente ao BPR, em virtude da alteração de reestruturação salientando 

que, o estorno total de provisão é classificado como receita administrativa; c) valor realizado a maior decorrente de pagamento de 

tributo em atraso, multa e juros; d) regularizações diversas referentes as análises de conciliações; e) aumento de um membro 

remunerado no Conselho Deliberativo e realização de 3 reuniões extraordinárias do Conselho Fiscal, não previstas quando da 

elaboração do orçamento;  f) prejuízo na alienação de bens referente ao ventilador arno; 8) Contingênciais Adm Inv: a reversão 

nesta conta, deve-se ao estorno  da atualização do saldo contingencial do Pis e contabilização da provisão de setembro a 

novembro/2013, do déposito judicial.


