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ANEXO XI
AUTO DE APREENSÃO E GUARDA

. Ministério do Trabalho e Previdência
Sistema Federal de Inspeção do Trabalho - SFIT
Superintendência Regional do Trabalho em ________________________
AUTO DE APREENSÃO E GUARDA
. Dados do autuado
Nome / Razão Social: ________________________________________________________________________________________________
CNPJ / CEI ou CPF: _____________________________________________________________________
. Às___h____ do dia ____/_____/______, no endereço __________________________, foram APREENDIDOS os materiais, livros, papéis, arquivos, documentos e assemelhados abaixo
relacionados, sob guarda do Auditor-Fiscal do Trabalho signatário deste Auto, com fundamento no inciso VI, do art. 11 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002 e no Decreto nº 4.552,
de 27 de dezembro de 2002, que aprovou o Regulamento da Inspeção do Trabalho, lavrando-se o presente auto em três vias.

. Os documentos serão devolvidos na forma e nos prazos previstos no Capítulo XX da Instrução Normativa que disciplina o tema.
Fica o autuado ciente de que poderá solicitar, por escrito, cópias dos documentos apreendidos, que serão fornecidos contra recibo na unidade descentralizado da inspeção do trabalho, no
endereço: ________________________________________________________________________________________________
. Materiais, livros, papéis, arquivos, documentos e assemelhados apreendidos:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
. Irregularidades, motivos ou indícios de irregularidades que ensejaram a apreensão:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
. Recebi a 2ª via deste auto
_______________________
Autuado, representante ou preposto

______________________________________________
Carimbo e Assinatura do Auditor-Fiscal do Trabalho

ANEXO XII
TERMO DE RECEBIMENTO E GUARDA

. Ministério do Trabalho e Previdência
Sistema Federal de Inspeção do Trabalho - SFIT
Superintendência Regional do Trabalho em _______________
TERMO DE RECEBIMENTO E GUARDA
. Dados do autuado
Nome / Razão Social:__________________________________________________________.
. CNPJ / CEI ou CPF: __________________________________________________________.
. Nos termos do Capítulo XX da Instrução Normativa nº XXXXXXXX, RECEBO os objetos do empregador acima identificado, apreendidos às ___h___ do dia ___/___/___, pelo Auditor-Fiscal
do Trabalho, CIF_________, por meio de auto de apreensão e guarda, e fico ciente de meus deveres de guarda e conservação.

. Materiais, livros, papéis, arquivos, documentos e assemelhados apreendidos:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
. Recebi a 2ª via deste auto na data de
____/____/______.
________________________________
Carimbo e Assinatura do Auditor-Fiscal do Trabalho
. _____________-____, em ____/___/___
________________________________
Identificação e assinatura da chefia imediata

ANEXO XIII
TERMO DE DEVOLUÇÃO

. Ministério do Trabalho e da Previdência
Sistema Federal de Inspeção do Trabalho - SFIT
Superintendência Regional do Trabalho em _______________
TERMO DE DEVOLUÇÃO
. Dados do autuado
Nome / Razão Social:____________________________________________________.
. CNPJ / CEI ou CPF: ____________________________________________________.
. Nos termos do Capítulo XX da Instrução Normativa nº XXXXXX, DEVOLVO, pelo presente termo ao autuado acima identificado os materiais, livros, papéis, arquivos, documentos e
assemelhados apreendidos às _____h____ do dia _____/_____/_____, conforme auto de apreensão guarda __________ lavrado pelo Auditor-Fiscal do Trabalho
____________________________, CIF nº ____________.

. Materiais, livros, papéis, arquivos, documentos e assemelhados apreendidos e devolvidos:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
. ___________________-____, em ____/___/___
________________________________
Carimbo e Assinatura do Auditor-Fiscal do Trabalho
. Recebi os materiais, livros, papéis, arquivos, documentos e assemelhados acima descritos e certifico que se encontram da mesma forma que estavam quando foram apreendidos.
________________________________
Autuado, representante ou preposto

ANEXO XIV
TERMO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO

. TERMO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO

. Pelo presente termo, ____________________________________________________ _____________________________________ matrícula SIAPE _____________________,
CIF_____________________, ocupante de cargo efetivo de Auditor-Fiscal do Trabalho, em exercício na ___________________________________________________________ e lotado (a)
na ___________________________________________________________:

. Comprometo-me a fornecer à Escola Nacional da Inspeção do Trabalho-ENIT cópia digital do Trabalho Final do Curso de
____________________________________________________________ e autorizo a Escola a reproduzir, utilizar e divulgar esse trabalho em sua integralidade, desde que citada a
fonte.Comprometo-me a estar à disposição da ENIT para disseminar os conhecimentos adquiridos e dirimir dúvidas e questões que sejam correlatas à publicação da obra supra.

. _______________________________
(cidade/estado), (dia) / (mês) /(ano)
. _______________________________
Assinatura e carimbo do servidor

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA

CONSELHO NACIONAL DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL

RESOLUÇÃO CNRPPS/MTP Nº 3, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

Aprova a minuta de contrato de adesão a ser
celebrado pelos entes federativos com a empresa
de tecnologia desenvolvedora do sistema de
compensação previdenciária.

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO CONSELHO NACIONAL DOS REGIMES
PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições previstas no Regimento
Interno do CNRPPS, aprovado pela Portaria SPREV nº 24.092, de 25 de novembro de
2020, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 10 e no art. 18 do Decreto nº
10.188, de 20 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNRPPS/ME nº 2, de 14 de maio
de 2021, que dispõe sobre as relações negociais do Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS e dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS com a Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev para utilização do Sistema de
Compensação Previdenciária - Comprev, e

CONSIDERANDO a deliberação dos conselheiros na 7ª Reunião Extraordinária
do CNRPPS realizada por meio eletrônico em 9 de novembro de 2021, resolve:

Art. 1º Aprovar, nos termos do § 1º e caput do art. 10 do Decreto nº
10.188, de 2019:

I - modelo de negócio para o sistema de compensação previdenciária entre
o Regime Geral de Previdência Social - RGPS e os RPPS, e destes entre si;

II - projeto básico referencial proposto para contratação do sistema de
compensação previdenciária; e

III - minuta do contrato de adesão a ser celebrado pelos entes federativos
e a Dataprev para utilização do sistema de compensação previdenciária, considerando
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 ou a Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021.

Parágrafo único. Os documentos aprovados serão disponibilizados
eletronicamente no site da Secretaria de Previdência.
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