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Previnforme 607 - 18/8/2022 
   

 

Entenda como a governança e os  
controles internos se relacionam 

   

 

     A Previnorte contrata anualmente empresa de auditoria independente para 

realizar auditagens por meio de quatro visitas anuais, com o objetivo de 

possibilitar maior abrangência na execução dos trabalhos, para atestar as boas 

práticas de governança corporativa e de controles internos e cumprir 

determinação legal. 

  

     Neste ano, além do escopo anual, foi realizada também uma avaliação 

adicional específica de controles internos e da estrutura de governança pela 

empresa de MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S, que elaborou o 

Relatório Específico de Controles e Governança - Exercício 2021, composto de: 

I) Governança; II) Avaliação e decisão de investimentos; III) Contingências 

judiciais: IV) Cadastro e concessão de benefícios. Este relatório é legalmente 

exigido para o grupo das Entidades Sistematicamente Importantes – ESI.  

  

    Como resultado dessa avaliação adicional, foi recebido o relatório, o qual 

descreve que "não foram identificadas exceções passíveis de menção", ou 

seja, legitimando as boas práticas de governança corporativa da Fundação.  

  

     Vale registrar que a Previnorte não se enquadra no grupo das ESI, mas 

realizou a auditoria para atender a recomendação do Comitê de Estratégia e 
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Riscos - CER, por entender ser esta uma análise importante e completa, capaz 

de comprovar as boas práticas de governança. 

  

     Os trabalhos da auditoria anual continuam até dezembro/2022 e, conforme 

registrado nos relatórios de cada ano, não há nenhum registro negativo 

identificado nas auditorias independentes anteriores. E além desta, a Previnorte 

passa anualmente por auditoria do Patrocinador, da ISO 9001:2015, de 

Concessão e Manutenção de Benefícios e, ainda, pelas avaliações 

sistemáticas de riscos. 

  

     A atuação da Previnorte no cumprimento de sua missão, é sempre pautada 

pela transparência, visão estratégica, boas práticas de governança com foco 

na gestão dos riscos, na observância da regulação e dos princípios éticos e as 

práticas de controles internos são engrenagens essenciais para o exercício de 

uma boa governança. 
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