
3.2 Governança Corporativa

3.2.8. Transparência

Obrigatórios para todos os Níveis Disponível no site? Endereço eletrônico/Link de acesso, disponível no Portal da Transparência ou Site do Instituto

a) Acórdãos dos Tribunais de contas referentes às contas do RPPS X Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/index.php/servicos-menu/30-portal-da-transparencia/66-acordaos-do-tcerj

b) Atas dos órgãos colegiados na internet x Sim ☐ Não

Conselho Administrativo - http://www.previni.com.br/index.php/governanca-corporativa/atas/conselho-de-
administracao

Conselho Fiscal - http://www.previni.com.br/index.php/governanca-corporativa/atas/conselho-fiscal
Comitê de Investimentos - http://www.previni.com.br/index.php/governanca-corporativa/atas/comite-de-

investimentos

c) Avaliação atuarial anual x Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/index.php/governanca-corporativa/avaliacao-atuarial

d) Certidões de negativa de tributos x Sim ☐ Não

Certidão Negativa Federal  -
http://www.previni.com.br/images/documentos/certidao/cert_deb_federal_052021.pdf

Certidão Negativa Estadual - -
http://www.previni.com.br/images/documentos/certidao/cert_cnd_estadual_122021.pdf

Certidão Negativa Municipal -
http://www.previni.com.br/images/documentos/certidao/cert_cnd_municipal_122021.pdf

Certidão Negativa  Trabalhista -
http://www.previni.com.br/images/documentos/certidao/cert_cndt_012021.pdf

Certidão Negativa FGTS - 
http://www.previni.com.br/images/documentos/certidao/cert_cnd_estadual_122021.pdf

e) Código de Ética x Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/index.php/governanca-corporativa/codigo-de-etica

f) Cronograma das ações de educação previdenciária X Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/images/documentos/transparencia/cronograma_educacao_previdenciaria.pdf

g) Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na internet x Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/images/documentos/transparencia/cronograma_reunioes_conselhos.pdf

h) Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos
administrativos

x Sim ☐ Não
http://www.previni.com.br/index.php/licitacoes

i) Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos
obrigatórios e extrato do CRP

x Sim ☐ Não
https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml

j) Política de investimentos x Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/index.php/financeiro/politica-de-investimentos

k) Relação de entidades credenciadas investimentos x Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/index.php/financeiro/entidades-credenciadas

l) Relatórios mensais e anual de investimentos x Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/index.php/financeiro/gestao-de-recursos-financeiros

m) Regimento Interno de órgãos colegiados x Sim ☐ Não

Conselho Fiscal - http://www.previni.com.br/images/documentos/legislacao/regimento_interno_confis.pdf
Conselho  de Administração -

http://www.previni.com.br/images/documentos/legislacao/regimento_interno_consad.pdf
Comitê de Investimentos -

http://www.previni.com.br/images/documentos/legislacao/regimento_interno_comin.pdf

http://www.previni.com.br/images/documentos/certidao/cert_cnd_estadual_122021.pdf


Adicional Nível I e II Disponível no site? Endereço eletrônico/Link de acesso, disponível no Portal da Transparência ou Site do Instituto

n) Plano de ação anual x Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/images/documentos/transparencia/plano_acao_2021.pdf

o) Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das 
demonstrações deverá ser realizada por meio da internet: 
semestral

x Sim ☐ Não

http://www.previni.com.br/index.php/financeiro/balancetes-menu

p) Políticas e relatórios de controle interno: semestral X Sim ☐ Não

Adicional Nível III Disponível no site? Endereço eletrônico/Link de acesso, disponível no Portal da Transparência ou Site do Instituto

q) Composição mensal da carteira de investimento por ativo e 
segmento.

X Sim ☐ Não
http://www.previni.com.br/index.php/financeiro/gestao-de-recursos-financeiros

r) Planejamento estratégico. x Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/images/documentos/transparencia/planejamento_estrategico_2021_2025.pdf

s) Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das 
demonstrações deverá ser realizada por meio da internet: trimestral

x Sim ☐ Não
http://www.previni.com.br/index.php/financeiro/gestao-de-recursos-financeiros

t) Políticas e relatórios de controle interno: trimestral x Sim ☐ Não

http://www.previni.com.br/index.php/financeiro/gestao-de-recursos-financeiros
http://www.previni.com.br/images/documentos/pro_gestao/3-1_controle_interno/3-1-4_estrutura_do_controle/

1_trimestre%2021%20assinado.pdf
http://www.previni.com.br/images/documentos/pro_gestao/3-1_controle_interno/3-1-4_estrutura_do_controle/

2_trimestre%2021%20assinado.pdf
http://www.previni.com.br/images/documentos/pro_gestao/3-1_controle_interno/3-1-4_estrutura_do_controle/

3_trimestre%2021%20assinado.pdf

u) Relatório de avaliação de passivo judicial x Sim ☐ Não http://www.previni.com.br/images/documentos/transparencia/relatorio_avaliacao_passivo_judicial.pdf

http://www.previni.com.br/index.php/financeiro/gestao-de-recursos-financeiros

