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PORTARIA N. 5.126
O Presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista os
autos do Processo n. AC-28.438-42, resolve aprovar as "Instruções" anexas, que ficam fazendo parte integrante desta Portaria,
para execução dos serviços de arrecadação e fiscalização, a cargo
do Departamento do mesmo nome, e organizadas pela Comissão
instituída pela Portaria n. 4.696, de 3 de março do corrente ano.
Registe-se e cumpra-se.
Rio, 4 de julho de 1942.
Ass. Fausto Avim, Presidente.
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CIRCULAR FA-3
DE l DE AGOSTO DE 1942
Motivo — Distribuição de cópias mimiografadas das instruções
aprovadas pela Portaria n. 5.126, de 4-7-942, para a execução dos
"Serviços de Fiscalização e Arrecadação" e recomendações preliminares de importância, para a observação das mesmas.

1 — Afim de manter a uniformidade da nomenclatura das
instruções e ordens de Serviço do Departamento de Fiscalização e
Arrecadação, baixamos a presente Circular (C.F.A.-3), que deve
capear as "Instruções para a execução dos Serviços de Fiscalização
e Arrecadação", aprovadas pela Portaria n. 5.126, de 4-7-942 e
remetidas, em separado, às Delegacias.
2 — Os órgãos locais deverão observar, imediatamente, a
distribuição dos serviços na forma da reestruturação prevista nestas
instruções, bem como na Portaria 5.245, de 30 de julho último.
3 — A data para o início da execução plena de todos os
pontos destas instruções, fica dependendo de ordem expressa do
Departamento de Fiscalização e Arrecadação e será fixada logo que
as Delegacias se encontrem devidamente fornecidas de todo matrial necessário (modelos, folhetos das instruções e equipamento
"Addressograph" ).
4 — O Departamento está providenciando para a impressão
destas instruções em folhetos, para distribuição a cada um dos funcionários, contendo os modelos em miniatura, o que permitirá um
entendimento fácil e completo do mecanismo a ser implantado.
5 — Os chefes das Divisões e Secções de Fiscalização e Arrecadação deverão promover palestras com os seus funcionários, afim
de fomentar um amplo estudo e perfeita compreensão dos detalhes
de cada serviço, observando o gráo de aplicação dos funcionários e
seus conhecimentos em relação aos trabalhos, para que as várias
incumbências sejam distribuídas com maior segurança, em face. portanto, da competência de cada um.
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6 — Recomendamos, outrossim, que as designações dos encarregados de setores, efetuadas por indicação dos respectivos chefes
de Divisão ou Secção de Fiscalização e Arrecadação, devem obedecer exclusivamente ao critério, de bem atender aos interesses dos
serviços, sendo oportuno frizar, que as responsabilidades que incumbem aqueles chefes ora firmemente caracterizadas, ficarão mais
seguramente resguardadas desde que seja seguida aquela orientação,
pois assim, poderão os mesmos chefes ter, também, confiança, na
rigorosa observação, por parte de seus subordinados das novas instruções, o que é de todo exigido por este Departamento. Só a unificação absoluta das normas a seguir permitirá um controle geral
perfeito dos serviços e, por conseguinte, melhor conhecimento das
necessidades de cada um.
7 — Cada Delegacia deverá promover, desde já, a confecção
dos códigos das localidades subordinadas aos Distritos ou Municípios, observando quanto a estes, o código já aprovado pela A.C.
e distribuído a todos os órgãos locais. Deverá, também, ser confeccionado o código das ruas. .
8 — A codificação acima referida poderá ser feita à vista dos
endereços das guias pagas, em determinado mês, seguindo-se a
codificação das novas, à vista dos Q.C. de empresas a serem implantadas, após aquele trabalho inicial.
9 — Dos códigos acima deverão ser preparados, alem da relação numérica, èndices alfabéticos, utilizando-se fichas 5 x 3 .
10 - - A gravação dos códigos nas chapas "Addressograph"
bem como a perfuração nos cartões "Holerith", são absolutamente
indispensáveis para que a marcha normal dos trabalhos que se tenham de guiar por eles não seja perturbada, devendo ser, portanto,
considerado com o máximo carinho este trabalho.
11 — Outra recomendação que desejamos fique sempre na
lembrança de quem for incumbido da manipulação das chapas
"Addressograph" é o cuidado que devem merecer não só a rigorosa sinalização mensal das chapas relativas às empresas cujas
guias sejam pagas, como também, a conservação dos sinais. Esse
material tanto tem de frágil e de fácil extravio, como de preço
elevado, tendo sido adotado para rigorosa utilização e, ainda,
porque permite o controle seguro e rápido das empresas em atraso,
cuja listagem, periódica é a base da ligação dos serviços de Arrecadação com o de Fiscalização.
12 — A não observação pois, das recomendações constantes
do número anterior acarretará alem da vultosa despesa mais o
desconcerto no entrosamento entre aqueles dois serviços, sempre
reconhecido como absolutamente indispensável ao êxito e a ra-

cionalização dos trabalhos da fiscalização, advindo por conseguinte,
consequências sérias para os responsáveis.
13 — E, finalmente, pedimos a atenção especial dos Srs.
Chefes para o n. 80, e, dos Srs. Funcionários para o n. 81 destas
instruções.
14 — Para toda e qualquer citação destas instruções deverá
ser indicado o número do item a que se refere o assunto e ao número desta circular : Ex. : "O prazo de que trata o n
,
da C.F.A.-3, deve ser contado, para a Delegacia X, a partir de
Antenor G. de Carvalho, Chefe da Divisão de Arrecadação
— J. B. de Mello Eboli, Chefe do Dep. de Fisc. e Arrecadação.
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100 — Cada Delegacia do Instituto terá uma Secção
ou Setor de Fiscalização, subordinados, respectivamente, à Divisão ou Secção ^de Fiscalização
e Arrecadação, de acordo com os esquemas
aprovados pela portaria n. 4.904, de 8 de maio
de 1942, competindo-lhe promover a integral
107.879

í
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execução, por parte dos segurados e das empresas, dos dispositivos legais que regulam as
suas relações com o Instituto.
100.0 — A Secção ou Setor de Fiscalização
constituir-se-á :
a) — de serviços internos,
fo) — de serviços externos.
101 — Das atribuições do chefe da Secção ou Setor de
Fiscalização.
101.0 — Ao Chefe da Secção ou Setor de
Fiscalização, nomeado ou designado
na forma das instruções em vigor,
cabem as seguintes atribuições :
a) — orientar, fiscalizar e controlar a execução de todos os serviços afetos à respectiva Secção ou Setor, mantendo-os em
dia e em perfeita ordem, zelando pelo fiel cumprimento
das instruções emanadas da
Administração Central, do Delegado e do Chefe da Divisão
ou Sscção de Fiscalização e
Arrecadação, propondo as medidas que julgar necessárias à
boa marcha dos trabalhos, observando o que a experiência e
a prática dos serviços aconselharem;
6) — promover a fiscalização intensiva dos estabelecimentos sujeitos ao alcance legal do Instituto e controlar a produção
dos fiscais, examinando, cuidadosa e atentamente, os respectivos coeficientes quantitativos
e qualitativos;
c) — organizar, anualmente, em
colaboração com o Chefe da Divisão ou Secção de Fiscalização
e Arrecadação, o projeto do
programa de viagens dos fiscais

com os detalhes necessários, inclusive a previsão da despesa
provável para o custeio de
transportes e pagamento de
diárias, o qual será submetido
à aprovação do Delegado;
d) — apresentar, anualmente, um
relatório circunstanciado de todos os serviços sob a sua responsabilidade, devendo, com referência à Fiscalização do Interior, utilizar-se, para esse fim,
da cópia dos relatórios dos Gerentes, na parte que diz respeito à execução dos serviços fiscais;
e) — manter-se em contacto permanente com os fiscais, em viagem, acompanhando-lhes a ação
e assistindo-os com instruções
e recomendações, observada, no
caso, de Agências, a subordinação a que se refere o número
190 das Disposições Diversas;
f) — representar ao Chefe da Divisão ou Secção de Fiscalização
e Arrecadação contra os funcionários, que não se revelarem
capazes, pelas suas aptidões ou
pelo seu esforço, para o serviço
de fiscalização, bem como, contra aqueles que se mostrarem,
negligentes ou desidiosos, fundamentando, em qualquer dos
.casos, a sua proposta.
102 — Das atribuições do Fiscal, do Gerente e do Correspondente quando em Serviço de Fiscalização.
102.0 — Compete ao fiscal, bem como ao gerente e ao correspondente quando
exercendo função de fiscalização :
a) - - visitar, coletando, sistematicamente, os elementos necessá-
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rios, de acordo com os planos
prefixados, todas as empresas
da zona que lhe for designada
e que se encontrem sob o âmbito legal do 1. A.P.C., de
acordo com as leis, decisões e
regulamento em vigor;
6) - - dar pronta execução às ordens e instruções dos respectivos Chefes;
c) — comparecer, diariamente, nas
horas previamente determinadas, pela respectiva Chefia, à
sede de sua repartição, para assinatura do ponto, entrega da
produção realizada no mesmo
ou no dia anterior, recebimento
de ordens e instruções. Feita a
prestação de contas dos seus
trabalhos diários, não é permitida, sob qualquer pretexto, a
permanência na sede, de funcionários designados para o
exercício das funções fiscais;
d) — apresentar sugestões sobre o
serviço de Fiscalização, competindo aos gerentes, alem disso,
fazer constar, obrigatoriamente,
dos seus relatórios anuais, um
capítulo sobre Fiscalização, de
cujo capítulo deverá ser remetida cópia, diretamente, ao Chefe da Divisão ou Secção de Fiscalização e Arrecadação;
e) - - realizar, por todos os meios
ao seu alcance, a propaganda
do Instituto, da sua organização e de seus objetivos;
/) — prestar às empresas e aos segurados todos os esclarecimentos de que careçam, orientando-os sobre as finalidades do
Instituto e o cumprimento das
obrigações decorrentes da lei
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que o criou, sendo expressamente vedado aos fiscais, sob
p e n a de demissão, receber
quaisquer emolumentos ou gratificações pelos esclarecimentos
prestados, bem como pelo preenchimento de guias ou qualquer outro trabalho executado
no exercício de suas funções,
não podendo, também, servir
de intermediário de quaisquer
pagamentos das empresas ou
dos segurados em suas relações
com o Instituto;
g) — trazer, sempre, em seu poder, o Regulamento do Instituto, bem como a carteira de
identidade funcional, que deverá ser exibida, obrigatoriamente, nas empresas que fiscalizar;
/i) — tratar, invariavelmente, os
empregadores e segurados em
geral, de modo cortez e atencioso, evitando, por todos os
meios ao seu alcance, discussões e choques prejudiciais aos
interesses do Instituto;
i) — comunicar por escrito, ao seu
Chefe imediato sempre que
ocorrer incidente de certa gravidade, como seja o desacato
por parte do empregador ou
ameaça de agressão física, e
sendo necessário, recorrer às
autoridades judiciais e policiais
evitando, sempre, o desforço
pessoal e o escândalo;
j ) — assinar ou rubricar, indicando, seu número de modo legivel, todas as informações, fichas, talões e quaisquer outros
apontamentos coligidos;
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lc) — visar, mediante o emprego
de carimbo próprio, as guias
quitadas em poder das empresas contribuintes depois de verificar escrupulosamente a exatídão dos pagamentos realizados ao Instituto, observando
que a existência do "visto",
pressupõe exatos os recolhimentos anteriores;
MODELO DO CARIMBO

Instituto de Ap. e Pens. dos
Comerciários
Visto, em
Fiscal n.
Este visto não implica em
reconhecimento de direitos
contra o Instituto.

/) •— informar, com presteza, os
processos que lhe forem distribuídos, realizando, para isso, as
diligências que se fizerem necessárias;
m") — anotar, nos talões de fiscalização (D-107), alem das respostas aos quesitos impressos,
tudo quanto possa interessar ao
Instituto, de modo que as Delegacias disponham de elementos
informativos completos acerca
de todos os estabelecimentos incorporados ao regime do I.A.
P.C.;

n) — levantar os débitos das empresas em atraso com os pagamentos de suas contribuições,
notificando-as ao cumprimento
da lei;
o) .— visitar, com intervalos razoáveis, os estabelecimentos havidos como industriais, tendo em
vista a possibilidade de ampliação ou modificação de suas atividades, com a criação de novos serviços, que, por sua natureza, possam ser considerados
sujeitos ao I.A.P.C.
102.01—Ao proceder às verificações necessárias, de ordinário na sede das empresas, observar o seguinte :
a) — verificar a situação das empresas, baseando-se no exame
minucioso da escrita comercial
do estabelecimento, livro de registo de empregados, relações
da lei de dois terços, folhas de
pagamento, contratos devidamente registados nas repartições competentes, talões de impostos, declarações de renda,
carteiras profissionais ou outros
documentos de igual valor probante;
b) — não possuindo o estabelecimento livro de registo de empregados e relações de lei de
dois terços, o fiscal notificará
o empregador, por escrito, de
que este fato constitue infração
da lei, marcando-lhe o prazo de
trinta dias para regularizar essa situação devendo a Delegacia fazer a comunicação competente à Delegacia do Traba-
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balho, ex-vi do disposto no decreto n. 1.468, de 1-8-939, e
das instruções baixadas para a
sua execução;
c) — sempre, porem, que o empregador declarar não possuir
escrita comercial, livro de registo, folhas de pagamento, e
os demais documentos necessários, o fiscal deverá envidar esforços no sentido de apurar se
há o propósito de sonegá-los ao
exame da fiscalização do Instituto, bem como promover rigorosa sindicância afim de aquilatar da veracidade e exatidão
das informações verbais que lhe
forem fornecidas. Constatando
a existência de fraude ou má
fé, deverá lavrar contra o empregador o competente auto de
infração;
d) — quando, por absoluta impossibilidade de verificação documental, tiver o fiscal que se
basear em dados e esclarecimentos fornecidos pelo empregador, declarar essa circunstância no processo, nos levantamentos de débitos, nas fichas e
talões que preencher;
e) — recomendar aos estabelecimentos que não possuam folhas
de pagamento dos empregados,
a sua adoção, bem como a escrituração, em título próprio,
com individuação e clareza, dos
salários pagos e das contribuições descontadas, observandolhes que a isso são obrigados
por força da lei (art. 6.° do
decreto-lei n. 65, de 14-12-937,
e arts. 90 e 185 do regulamento aprovado pelo decreto nú-
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mero 5.493, de 9-4-40) sugerindo-lhes, outrossim, o uso do
modelo elaborado pelo Instituto;
f) — sempre que notar decréscimo sensivel nos recolhimentos
da empresa e não forem satisfatórios os esclarecimentos prestados peío empregador, ou, ainda, quando constar índice de
fraude, o fisca) deverá exigir a
apresentação dos livros Diário,
Razão e Caixa, afim de examinar a escrita da firma, na conformidade do disposto no artigo 184 do decreto n. 5.493.
g) — notificar às empresas, dentro
de prazo nunca excedente de
5 (cinco) dias, para a apresentação dos documentos necessários, embora estejam estes em
poder de despachantes, guardalivros, sindicatos, associações,
etc.;
/i) —- recomendar aos empregadores a guarda, em pasta para esse
fim especialmente destinada de
todas as guias pagas e quaisquer documentos sobre o Instituto.
102.02—De modo geral, ao fiscalizar uma
empresa verificar:
a) — natureza da empresa, se a
mesma exerce mais de uma atividade, se tem secções, oficinas
e dependências anexas, apurando, pela documentação apresentada tanto quanto possível e,
na inexistência dessa documentação, pelo exame "in loco", se
a empresa exerce atividades
distintas de negócios, ou se há
uma atividade preponderante,
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qual o volume de negócios, e se
a escrita é feita separada ou englobadamente;
ò) - - data de início do negócio;
c) — se a firma visitada é sucessora de outra, exigindo, em caso
positivo, a apresentação dos documentos necessários no que diz
respeito aos pagamentos ao Instituto e aos empregados, relativos à empresa ou empresas antecessoras, bem como se a firma sucessora assumiu o ativo e
o passivo da outra;
d) — se as contribuições foram
calculadas e pagas sobre os salários realmente percebidos e,
no caso de não haverem sido recolhidas, se foram descontadas
pelo empregador;
e) — quais os salários realmente
percebidos pelos segurados, se
fixos ou variáveis;
f) — se os segurados também percebem alguma quota em utilidades, alimentação, vestiário,
gratificação ou gorgetas, principalmente quando se tratar de
empregados de hotéis, restaurantes, bares, cafés, pensões, colégios, instituições de beneficência e estabelecimentos congéneres, verificando se foi feito o
acordo previsto no decreto-lei
n. 65, de 14-12-937;
é) — se está sendo observada a
lei do salário mínimo, como determina o art. 22 do regulamento;
h) — se os salários foram diminuídos ou aumentados de má fé
visando prejudicar ou beneficiar o segurado;
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»') — se o segurado se encontra em
gozo de licença remunerada ou
em situação de desemprego;
;') — se algum empregado se encontra prestando serviço militar obrigatório, e, em caso afirmativo, se a empresa está recolhendo as suas contribuições,
nos termos do art. 25 do regulamento;
/í) — se algum segurado se acha
inscrito em outras instituições
de previdência social;
/) — em se tratando de segurado
empregador, qual a respectiva
quota de capital, se possue retirada mensal fixa constante de
contrato ou da escrita do estabelecimento, e, em caso negativo, se é razoável a retirada arbitrata para fins de inscrição,
tendo em vista a importância do
negócio explorado, o vulto das
operações e capital empregado,
bem assim, os encargos de família do segurado, respeitando
o limite mínimo a que se refere
o art. 22 do regulamento número 5.493;
m) — na hipótese de não possuir
o empregador os livros exigidos
por lei e, embora não seja permitido ao Instituto arbitrar o
seu capital, deve ser o mesmo
notificado a contribuir, na qualidade de segurado obrigatório,
desde que se declare na respectiva notificação inexistirem os
aludidos livros ou a inscrição
do Registo de Comércio. Em
sendo assegurada a defesa da
firma notificada, competirá a
ela produzir prova hábil de que
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possue capital superior a trinta
contos de réis, mediante declaração de capital na inscrição do
Registo do Comércio.
11 — Do Serviço Interno
110 — Ao serviço interno incumbirá;
a) — registar e controlar a produção fiscal;
b) — receber os boletins diários de produção
e respectivos comprovantes, arquivando-os ou encaminhando-os às Secções
competentes;
c) — preencher, com o maior cuidado*e clareza, as fichas de registo da produção,
modelo próprio, trazendo-as, sempre, em
ordem e em dia. O uso deste modelo
fica condicionado ao maior ou menor
número de fiscais de cada Delegacia;
rf) — arquivar, em pastas, uma para cada
fiscal, os boletins diários, depois de
preenchidas as fichas de registo de produção. No fim dó mês, depois de confeccionado o mapa mensal, à vista das
fichas de registo da produção, serão as
mesmas arquivadas nas respectivas
pastas;
e) — organizar, mensalmente, o mapa de
produção e a sinopse estatística, que
deverão ser entregues ao Chefe da Secção ou Setor até o dia 10 do mês seguinte àquele a que corresponderem o
mapa e a sinopse.
f) — organizar, mensalmente, dentro do mesmo prazo acima estabelecido, a folha
para pagamento de diárias aos fiscais,
observando, na confecção dessa folha,
as instruções que fazem parte integrante da portaria n. 4.757, de 21 de
março de 1942;
g) — controlar os processos para informações;

h) — registar todos os processos entrados ou
saídos na Secção ou Setor de Fiscalização, não sendo permitido que os
processos tenham curso sem o indispensável recibo na guia própria e a
devida anotação no fichário;
í) — guardar os processos, enquanto estes
não forem distribuídos aos fiscais. A
distribuição de processos aos fiscais
será feita depois que o funcionário encarregado desse serviço anotar, nas respectivas capas, as zonas a que correspondem os endereços das empresas, nas
quais deverão ser feitas as diligências
necessárias. Tanto a entrega de processos aos fiscais, como a sua devolução, só se fará mediante recibo —
(modelo D-285), sendo tais andamentos devidamente anotados;
/') — distribuir os autos de infração, por meio
de relações;
k) — manter um funcionário de plantão.
110.0 - - Quando se tratar de Delegacia de
grande vulto de serviço na sede,
poderá ser designado um fiscal da
mesma sede, para o citado plantão.
110.1 — Deverá ser organizada uma tabela
mensal, pelo Chefe d# Secção, para
o plantão de que trata a letra k, do
n. 110, não sendo permitida a designação de um mesmo fiscal para
atender a este serviço mais de uma
vez durante o mês.
112.2 — Organizada a tabela do plantão, não
poderá o fiscal deixar de comparecer
no dia que lhe for designado, sob
pena de ser computada como falta
a sua ausência, alem das penalidades previstas para os casos de não
cumprimento das ordens emanadas
de seus superiores, salvo se justificar a sua ausência, por motivos
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imperiosos de serviço, com a prévia
aquiescência da Chefia, ou no caso
de doença comprovada;
111 — Os elementos de consulta da Secção ou Setor
de Fiscalização, tais como cópias de leis, regulamentos, decisões, resoluções, despachos, instruções de serviço, etc., deverão ser devidamente classificados em ordem cronológica e colocados em pastas de cartolina, precedidos de
índice remissivo, organizado por assunto.
12 — Do Serviço Externo
120 — Da divisão de zonas e organização de itinerários e de programas de viagem.
120.0 — As Delegacias deverão organizar,
anualmente, os projetos de divisão
das respectivas jurisdições em "zonas de fiscalização'*?* bem como os
de itinerários, submetendo-os a aprovação do Departamento de Fiscalização e Arrecadação, até novembro
de cada ano, observando :
120.00 — Nas grandes cidades, onde houver
cobradores :
a) — zonas de fiscalização de extensão, cujos perímetros devem
ser iguais, exatamente, aos dos
de cobrança;
b) — zonas de fiscalização de profundidade, que poderão ser diferentes das de extensão.
120.01 —• No interior : as jurisdições das Agências, Sub-Agências e Correspondentes.
120.02 — Em todos os casos, dever-se-á ter
sempre em vista :
a) — número de empresas e de segurados;
£>) — condições de acesso e custo
de transporte.
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120.03 — No caso de qualquel atraso na aprovação dos projetos a que se refere
o n. 120.0, deverão os mesmos entrar em vigor, a título provisório,
no dia l de janeiro do ano seguinte
àquele em que for elaborado.
120. l — Para as várias zonas, poderão ser
destacados tantos fiscais quantos forem necessários, devendo a dsignacão ser feita em ordem de Serviço
da Chefia da Divisão ou da Secção,
aprovada pelo Delegado.
120.10 — Em cada zona, só poderão trabalhar
os fiscais para ela destacados, salvo nos casos previstos nestas instruções ou, excepcionalmente, nestes
casos devidamente justificados.
120.2 — Os serviços de fiscalização deverão
ser procedidos com observância rigorosa dos comandos relativos às
empresas registadas e a serem visitadas, cumprindo, igualmente, ao
funcionário em serviço de fiscalização (fiscal, gerente ou correspondente) cadastrar, na forma do
"item" 122.12 ao 122.122, as demais empresas que não constem da
relação de registo, fornecida pela
Arrecadação, e que estejam sob o
âmbito legal do I . A . P . C .
120.3 — Nas grandes cidades, sedes de Delegacias ou Agências, nas quais o
número de processos encaminhados
à Fiscalização for muito grande, poderão ser designados fiscais exclusivamente para esse mister, cumprindo observar que só deverão ser encaminhados processos aos fiscais, depois de verificada a impossibilidade
de serem os mesmos informados
com os elementos de que dispõem
a Secção ou Setor, de Registo de
Cadastro e as demais Divisões, Secções ou Setores da Delegacia.
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121 — Da Fiscalização nas grandes cidades, sedes de
Delegacias ou Agências.

mente, a todas as empresas constantes da relação de empresas em
atraso, fornecida pela Arrecadação.

121.0 — Nas grandes cidades, sede de Delegacia ou de Agência, onde houver
cobradores, a Fiscalização terá as
suas zonas divididas de acordo com
o estabelecido no número 120.00
e letras.

121.2 — O fiscal incumbido da "fiscalização
de extensão" deverá dar conta, diariamente, dos seus trabalhos, bem
como apresentar os boletins de produção .
121.3 — A "fiscalização de profundidade" incumbirá ao fiscal especialmente designado para proceder :

121.00 — Onde não houver cobradores, as
zonas de Fiscalização deverão ser
divididas na forma indicada nos
números 120.01 e 120.02.

a) — à verificação de toda e qualquer irregularidade ou infração, levantando os débitos porventura existentes;

121.1 — A Fiscalização de extensão far-se-á
à vista das relações de empresas em
atraso, cumprindo ao fiscal designado para esse serviço :

b) — às anotações na lista de empresas cadastradas, dos valores
totais das guias quitadas (2.a
via) em poder da empresa;

a) — confirmar, na empresa, a falta de pagamento dos meses indicados na relação de empresas
em atraso;

c) -— à intimação pelo D-107 ou
à autuação;

b) — lavrar auto de infração no
caso da empresa não ter atendido à intimação feita em face
da visita anterior;

c?) — à verificação de infrações, relativamente à legislação trabalhista em geral, na forma das
leis e instruções em vigor.

c) — extrair, alem da lavratura do
auto de infração, o talão modelo D-107 para a apuração do
serviço, afim de completar ou
atualizar o cadastro portátil relativamente à empresa autuada;

121.30 — O funcionário incumbido da "fiscalização de profundidade" nos grandes
centros deverá observar, em tudo
que lhe for aplicável, as instruções
para o serviço de fiscalização no interior .

d) — fazer constar do modelo D107 toda e qualquer irregularidade verificada quanto à falta
de recolhimento ou quitação
nas guias pagas, que devem
conter o "selo para quitação"
devidamente inutilizado.

121.4 — Ainda nos grandes centros, poderão
ser designados um ou mais fiscais,
especialmente, para procederem ao
levantamento de débitos, referentes
aos autos de infração lavrados pelos
fiscais incumbidos da "Fiscalização
de extensão", (121.1 letra b).

121.10 — A "Fiscalização de extensão" deverá alcançar, obrigatória e mensal-

121.40 — Onde convier, e a critério do Chefe
da Divisão ou Secção de Fiscalizalo? .879
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cão e Arrecadação, poderá ser incumbido o mesmo fiscal de extensão
a proceder ao levantamento do débito simultaneamente à lavratura do
auto de infração, sem prejuízo, porem, do prazo estabelecido no número 121.10.
122 — Da Fiscalização no Interior
122.0 — O funcionário fiscal, nas suas visitas às praças do interior quando deverá fazer a fiscalização de extensão
e de profundidade, simultaneamente,
levará :
a) — relação de empresas cadastradas, uma relação para cada
praça;
b) — relação de empresas em atraso com as contribuições, uma
para cada praça;
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k) — lápis tinta, alfinetes, material
para correspondência e demais
material de consumo que se fizer necessário;
/) — formulários para requerimento de benefícios e respectivas instruções do Departamento de Previdência;
m) — carimbo para data e assinatura, quando do recebimento
dos requerimentos de benefícios,
122. l — Chegado a uma praça, deverá o fiscal percorrer as ruas, visitando todas
as empresas sujeitas ao regime do
IAPC, quando se darão três hipóteses : ou a empresa consta de ambas
as relações (cadastradas e em atraso), ou consta só da relação de cadastradas, ou não consta de nenhuma das relações.

c) — relação das empresas suspensas;
d) — cadastro portátil;

122.10 — Na empresa constante de ambas as
as relações procederá :

e) — carimbo para visto nas guias;
/) — bloco de talões D-107 e de
Autos de Inf ração;

122.100 — ao levantamento do débito, referente aos meses em atraso, de acordo com o número 131.

é) — bloco de "Termos de Verificação de Débitos" (D-100);

122.101 — à coleta das guias em poder da empresa, (preenchidas ou não), pelas
quais deveria ter ela recolhido as
contribuições constantes do débito,
juntando-as ao "Termo de Verificação" levantado, que será entregue
ao órgão arrecadador do Instituto,
na forma do número 133.4.

h) — questionários coletivos (Q.
C. ) e Declaração de Beneficiários, em branco;
í) — boletins, folhetos, etc., de
propaganda, de coletas especiais de dados, de instruções às
empresas, etc;
j) — original da "Ordem de Serviço" que o designou da qual
conste o itinerário a ser obedecido;

122.102 — à verificação das guias quitadas em
poder da empresa e ainda não visadas pela fiscalização, anotando os
valores nelas consignados em a "Relação de Empresas Cadastradas",
visando-as em seguida;

36 —

122.11 — Na empresa constante só da relação de cadastradas fará :
122.110 — verificação das guias quitadas em
seu poder, anotando os respectivos
valores na relação de cadastradas;
122.111—verificação no sentido de apurar se
as contribuições recolhidas correspondem ao número de empregados
e respectivos salários, visando as
guias, em caso afirmativo, e emitindo um talão D-107, onde fará declarações sucintas dessa verificação;
122.112 — no caso em que encontre diferenças
por recolher, fará o respectivo levantamento suplementar, no modelo
D-100 notificando à empresa pelo
talão D-107. Procederá, então, na
forma do número 131.
122.12 —• No caso de empresa não constante
das relações e que verifique estar
sujeita ao regime do IAPC, fará :
122.120 — Preenchimento do Q.C., dando ao
responsável pela empresa explicações sobre as finalidades do Instituto, modo de recolher contribuições mensais e recomendando-lhes
a leitura do Regulamento do IAPC;
122.121 — levantamento do débito porventura
existente, no modelo D-100, na forma do número 131;
122.122 — coleta das declarações de beneficiários dos empregados da empresa.
122.2 — Nos casos de empresas suspensas, o
fiscal anotará, na relação própria
que lhe é fornecida, tudo o que concerne às mesmas.
122.3 - - Nos dias 16 e primeiro de cada mês,
deverá o fiscal remeter, ou à Sede
da agência a que estiver subordinado ou à Sede da Delegacia, todas
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as segundas vias dos talões D-107
referentes às visitas feitas, presas
aos respectivos Boletins de produção, bem assim às relações de empresas cadastradas e de empresas
em atraso, referente à praça já feita,
e "Q.C." das novas empresas cadastradas, declarações de beneficiários, etc. E, logo que terminar a
praça, a pasta do respectivo cadastro portátil.
122.4 — Nas localidades do interior, deverá,
ainda, o fiscal:
122.40 — procurar o cartório em que se processem as falências e as concordatas, afim de verificar se algumas
das firmas inscritas no Instituto requereu concordata ou falência. Em
caso afirmativo, procurará imediatamente o comissário síndico ou liquidatário, conforme o caso e estado do
processo, tomará as informações que
se fizerem necessárias, verificará os
livros do concordatário ou falido,
promoverá o levantamento do respectivo débito e o remeterá, incontinente, à Chefia da Divisão ou de
Fiscalização, acompanhado de informações detalhadas, para o efeito
do art. 9.° do decreto-lei n. 65, de
14-12-937.
122.41 — No caso de já existir débito levantado em poder do correspondente
local, deverá ser o dito levantamento recolhido pelo fiscal e encaminhado na forma do número anterior .
122.42 — Verificar se o serviço de "Correspondente" está sendo executado na
devida ordem, observando :
a) — se as "Relações de Guias"
estão regularmente arquivadas,
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com as competentes baixas das
guias pagas;
6) — se dos "Boletins de Arrecadação" arquivados consta a necessária quitação da Delegacia,
indicando quais os que ainda
dependem desta quitação;
c) — se a distribuição de guias remetidas pela Delegacia é feita
com a regularidade conveniente;
d) — se estão sendo expedidos convites às empresas em atraso
para recolherem suas contribuições;
e) — se o correspondente tem os
seus documentos arquivados na
devida ordem;
/) — verificar o saldo dos "selos
para quitação" em poder do
correspondente.
122.420 — O saldo de selos, referido na letra f
acima, é representado:
a) — pelas 2.as vias dos selos inutilizados nas guias pagas em
p o d e r do correspondente,
aguardando remessa à Delega
cia, em data própria. Essas vias
devem ter suas quitações datadas a partir do dia do último
"Boletim de Arrecadação", fornecido pelo correspondente;
b) — pelos selos ainda presos ao
respectivo talão.
122.421 — O primeiro número do selo do saldo
deve ser o imediatamente superior
ao citado no último "Boletim de
Arrecadação" do correspondente; o
último número do referido saldo,
deve ser igual ao constante da guia
de remessa de selos para quitação.
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122.422 — Qualquer irregularidade porventura
encontrada nesta verificação deve
ser, imediatamente, comunicada, por
ofício, pelo fiscal, à Sede da Delegacia, mesmo que o fiscal esteja subordinado a alguma Agência, à qual
deverá ser enviada cópia do ofício.
122.423 — Qualquer dificuldade que tenha o
fiscal para a conferência a que se refere a letra f do número 122.42,
deve ser comunicada, por telegrama,
à Delegacia.
122.5 — Ã Fiscalização do interior cumpre,
ainda, alem das mesmas obrigações
do fiscal incumbido da "fiscalização de profundidade", observar o
seguinte:
a) - - comunicar, por telegrama, a
sua chegada em cada localidade e o respectivo endereço, de
acordo com o itinerário previamente fixado;
b) — prestar contas das importâncias recebidas por adiantamento, apresentando comprovantes
de todas as despesas feitas, na
forma das instruções especiais
a respeito;
c) — receber os pedidos de benefício, devidamente acompanhados dos documentos necessários
à instrução dos respectivos processos, na forma das circulares
do Departamento de Previdência, apondo o carimbo próprio
para data e assinatura;
tí) — preencher o formulário (modelo D-76) e exigir do segurado a declaração de beneficiários atualizada;
e) — remeter o processo, sob registo, à Delegacia ou Agência a
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que estiver subordinado, com
a devida urgência;
í) - - extrair, para cada pedido de
benefício recebido, um talão
(modelo D-107), para o necessário cômputo na produção
fiscal;
è) — organizar e remeter relação
dos médicos, casas de saúde,
laboratório de análises e gabinetes de radiologia existentes
nas localidades que visitar, discriminando preços de consultas
e de exames diversos;
h) — apresentar, findas as viagens,
um relatório sobre a situação
da zona percorrida, sugerindo
as medidas que lhe parecerem
necessárias à melhoria dos serviços;
j) — remeter toda a correspondência e documentos à Delegacia ou à Agência a que estiver
subordinado, por via postal,
sob registo.
13 — Da execução de vários serviços
130 — Do Cadastro portátil:
Cada fiscal, ao sair para o serviço na sua jurisdição, quer no interior, quer nas praças, Sedes
de Delegacias ou de Agências, (Fiscalização de
Profundidade), levará o cadastro portátil, relativo ao itinerário a percorrer :
130.0 — O Cadastro portátil será constituído
do modelo "Questionário de Localidade", 2.a via e dos dois últimos talões D-10 7, preenchidos em visitas
anteriores T empresa.
130.00 — Os talões D-107 serão arquivados,
na Secção ou Setor de Fiscalização,
em seguimento ao modelo "Questio-
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nário de Localidade", quando já
preenchido, em pastas de cartolina
e arquivos verticais, observando :
a) - - quanto às grandes cidades,
sede de Delegacia ou de Agência : a ordem de zona de fiscalização de profundidade e,
dentro desta, a de rua e número;
b) — quanto ao interior : a ordem
de zona de fiscalização e dentro desta, a de Municípios e
respectivos Distritos e localidades, do itinerário de fiscalização fixado.
130.01 — Nas grandes cidades, as pastas de
cadastro portátil serão abertas por
zonas de fiscalização de profundidade.
130.1 — Os modelos D-107, já preenchidos
e entregues ao fiscal e constantes do
cadastro portátil, devem ser restituídos com os novos talões, afim de,
confrontados no serviço interno da
Fiscalização, serem arquivados estes
na forma do número 130.00, depois
de apurada a produção do fiscal e
feitas as anotações e registos que
se fizerem necessários,
130.10 — Constando de algum talão D-107
qualquer nota que altere a situação
da empresa, quanto :
a) — a débito levantado;
b) — à razão social;
c) — a sócios e respectivos capitais;
d) — a endereço;
e) — a filiais ou sucursais;
f ) — à criação de novas secções ou
serviços;
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é) — à transferência ou extinção
do estabelecimento e,
h) — a outros quaisquer motivos,
deverá ser o mesmo remetido
à Secção ou Setor de registos
e cadastros, para as devidas
anotações no registo de "termo
de verificação de débito", bem
como no cadastro referente às
empresas e, alteração da chapa
"Addressograph" ou c a r t ã o
"Hollerith".
130.11 — Serão sempre conservados, em arquivo, os dois últimos talões D-107,
inutilizando-se o terceiro (o mais
antigo), salvo se houver conveniência em conservá-lo.
130.2 — As Agências e Sub-Agências manterão, também, o arquivo portátil de
fiscalÍ2ação, observadas as presentes
instruções, utilizando, para esse fim,
as terceiras vias dos talões D-107.

tivo "termo de verificação" (modelo D-100), em três vias, um para
cada exercício de competência.
131.10 — No levantamento do débito não devem ser incluídas contribuições referentes ao mês em curso, salvo nos
casos de falência ou de extinção da
empresa.
131.11 — Se os elementos apresentados pelo
empregador não forem suficientes
para o levantamento do débito, poderá o Instituto levantá-lo com
quaisquer elementos de que disponha (art. 184, parágrafo único) .
131.12—Após o levantamento do débito, o
fiscal preencherá um talão modelo
D-107, cuja primeira via deixará
na empresa e servirá de intimação
para o respectivo pagamento, constando do mesmo, obrigatoriamente:
a) - - o prazo para o pagamento;
b) — o valor do débito;

131 — Do Levantamento de Débitos.
131.0 — Os débitos das empresas para com
o Instituto poderão ser levantados :

c) - - o endereço do órgão arrecadador, ao qual deve ser pago
o débito, e

a) — pelos funcionários designados
para o serviço de fiscalização;

d) — o prazo para o recurso legal.

b) — pelos gerentes das Agências
e Sub-Agências;

131.2 — O fiscal, ao preencher o "termo de
verificação" (modelo D-100), deverá mencionar, com precisão :

c) - - pelos correspondentes;
especial-

a) — nome, local, natureza e data
do início do estabelecimento e
a importância em débito;

131.1 — O débito das contribuições da empresa para com o Instituto, será levantado pela verificação que se fará na escrita da firma responsável
e nos comprovantes discriminativos
(folhas de pagamento, recibos, registos de empregados, carteiras profissionais, etc. ), lavrando o respec-

fo) — nome e qualidade dos segurados;
c) — datas de admissão, e demissão relativas aos segurados;
<f) — salário percebido pelos empregados (art. 76 a 80 do Regulamento) e salário de ins-

d) — por funcionários
mente designados.
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crição dos empregadores segurados obrigatórios (art. 2.° §
1.°, alínea b);
e) — período correspondente ao
débito;
/) — os elementos que tenham servido de base à apuração do débito;
á) — os demais esclarecimentos
necessários à instrução do processo .
131.20—A lavratura do "termo de verificação", mencionado no número 131 e
demais formalidades ao mesmo referentes, obedecerão, no que lhe for
aplicável, ao disposto nos números
133 a 133.80.
131.3 — As três vias dos "termos de verificação" deverão ser entregues, pelos
fiscais, diariamente :
a) — na sede da Delegacia, ao respectivo Chefe;
b) — na Agência, ao respectivo gerente;
c) — nas demais praças, ao arrecadador mais próximo da empresa devedora, exigindo em
todos os casos acima recibo na
2.a via do talão D-107.
131.4 — O gerente ou o correspondente reterá os débitos levantados e não pagos até o término do prazo da intimação, findo o qual serão os mesmos remetidos à sede da Delegacia,
por meio de guia de remessa.
131.40 — Os débitos pagos devem ser relacionados no "Boletim de Arrecadação" como se fossem guias de recolhimentos normais, recebendo a quitação nas l.as e 2.as vias com os

selos próprios. As 2.as vias serão
entregues às respectivas empresas e
as l.as e 3.as enviadas, junto ao
Boletim, à Delegacia.
131.41—As anotações na Fiscalização, relativamente à produção dos fiscais,
quanto aos débitos levantados, devem ser procedidas por meio do boletim modelo D-107, exclusivamente .
131.5 — Quando a empresa recusar-se a exibir os seus livros de contabilidade
ou a prestar os esclarecimentos solicitados, o fiscal deverá autuá-la,
na forma do número 133.
131.6 — No ato do levantamento dos débitos de empresas, que ainda não tenham efetuado nenhum recolhimento de contribuições, o fiscal deverá verificar e anotar, no talão D107, se a empresa está recebendo
guias, e, em caso afirmativo, citar
os meses a que as mesmas se referem, observando, ainda, o que
prescreve o número 122.101, desde
que aqueles meses constem do termo de levantamento efetuado.
132 — Da verificação das infrações (da portaria número 4.688, de 28-2-42).
132.0 -

"Incorre em infração e é passível de
multa o empregador que :
a) — "deixar de promover o seu
registo no Instituto e de fazer
a declaração de seus segurados,
na forma e prazo previstos no
art. 8.° do Regulamento, aprovado pelo decreto n. 5.493,
de 9 de abril de 1940";
b) — "deixar de comunicar ao respectivo órgão local toda alteração que se verifique na empresa, referente aos seus segu-
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rados e após a apresentação
da declaração de que trata o
art. 8.° do Regulamento (artigo 8°, § l.°);
c) — "deixar de observar o processo estabelecido para o recolhimento das contribuições (artigo 87)";
c?) — "negar-se a prestar ao Instituto as informações e os esclarecimentos que lhe forem solicitados, ou recusar-se a permitir a fiscalização por parte do
mesmo (art. 215)";
e) — "deixar de recolher, na época
própria, as contribuições devidas ao Instituto (art. 178 parágrafo único)";
f) — "infringir qualquer outra disposição legal não especificada
acima (art. 178)".
132. l — "Constituem circunstâncias
vantes da infração" :

agra-

a) — "ter o infrator reincidido";
b) — "ter agido em manifesto dolo, fraude ou má fé";
c) — "ter incidido, anteriormente,
em outra infração do Regulamento";
rf) — "ter descontado as contribuições devidas ao Instituto, sem
proceder ao seu recolhimento";
e) — "ter desacatado, por qualquer forma, no ato de verificação da infração, o funcionário
do Instituto";
f) — "ter tentado subornar o funcionário do Instituto";
é) — "ter obstado, por qualquer
meio, a ação da fiscalização do
Instituto".

132.2 — Da competência das verificações de
infrações.
132.20 — "Podem verificar as infrações" :
a) — "os fiscais do Instituto",
b) — "os Chefes dos Órgãos Locais (Delegacias, Agências, SubAgências, Correspondentes)";
c) — "os Chefes de Serviço das
Delegacias e da Administração
Central";
d) — "os funcionários especialmente designados para esse
fim".
132.21 — Como verificar as infrações :
a) - - "observando alguns dos funcionários mencionados no número 132.20, a, b e d, o não
cumprimento de disposição regulamentar referida no número
132.0, a, b, c, d e f, por parte
de algum empregador, lavrará
o auto de infração na forma do
número 133";
b) —- "se a observação for feita
por algum dos funcionários referidos no número 132.20, c,
será feita a comunicação do
fato ao Chefe do Órgão Local,
em cuja circunscrição for domiciliado o infrator, utilizando-se,
para esse fim, do modelo D-71,
cabendo ao Órgão Local agir
na forma da alínea anterior";
c) — "verificada a ocorrência da
infração mencionada no número 132.0, a e e, o funcionário, se se tratar dos referidos no
número 132.20 a, b e d, lavrará o "termo de verificação",
na forma do número 133".
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133 — Da Lavratura do auto de iníração (das instruções aprovadas pela Portaria n. 4.688, de
28-2-42):

c) — "quanto à realidade da infração e às circunstâncias em
que se tiver ela verificado (v.
números 132 e seguintes)".
133.30 — "Quando o fato caracterizador da infração não puder ser integralmente
descrito no modelo próprio, deverá
o autuante prosseguir na descrição
em folha separada, devidamente autenticada e com a declaração de
que ela faz parte integrante do
auto".
133.4 — O Órgão Local do Instituto a ser indicado na l.a via do auto, bem como
no respectivo talão D-107, como
sendo aquele no qual deve dar entrada a defesa do infrator, será a
Delegacia, Agência, Sub-Agência ou
Correspondente mais próximo.
133.5 — "A lavratura do auto deve ter logar, salvo caso de absoluta impossibilidade, motivada pela ausência do
infrator, ou pelas circunstâncias do
momento, na presença do próprio
infrator, devendo o autuante procurar que ele o assine".
133.50 — "Se o infrator recusar-se a assinar,
o autuante declarará no logar destinado à assinatura do infrator : "recusou-se a assinar", assinando esta
declaração e fazendo testemunhar,
sempre que possível, tal recusa".
133.6 — "Lavrado o auto, o autuante entregará ao infrator a l.a via do mesmo,
riscando a palavra "remetida".
133.60 — "Se o infrator recusar-se a receber
a l.a via, o autuante acrescentará a
declaração já impressa, relativa à
entrega mais o seguinte : "que se
recusou, entretanto, a recebê-la".
133.61 — "Quando, pela circunstância acima
ou por outras não for possível a en-

133.0 — "O auto de infração será lavrado em
duas (2) vias, de acordo com o modelo D-274, a tinta ou a lápis tinta,
sendo a 2.a via copiada a carbono,
no mesmo ato da lavratura";
133. l — "Todos os claros devem ser preenchidos com letra, e, sobretudo, números os mais claros possíveis, de
maneira que não possa deixar lugar
a qualquer dúvida".
133.10 — "O dia, o mês, o ano e a hora, especificada esta em minutos, o nome,
o endereço e a natureza do estabelecimento do infrator devem ser declarados com a maior exatidão, só
devendo o autuante lançá-los, no
auto, depois que se tiver deles certificado por meio dos melhores elementos de que puder dispor, no momento" .
133.11 — "O auto não poderá ser emendado
ou rasurado, admitindo-se apenas
entrelinhas ressalvadas no final".
133 .2 — "A infração deve ser perfeitamente
capitulada em um dos artigos ou
respectivos parágrafos do decreto
n. 5.493, de 9 de abril de 1940
(Regulamento do Instituto), devendo ser feita essa citação, com absoluta precisão".
133.3 — "A descrição da infração deve ser
feita com clareza tal, que não deixe
dúvida" :
a) — "quanto à espécie da infração";
b) — "quanto à capitulação, no artigo, ou respectivo parágrafo
do decreto que foi citado";
107.ST!!
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trega pessoal da l.a via do auto, diretamente pelo autuante ou por intermédio de outro funcionário do Instituto, ser-lhe-á esta remetida, acompanhada do ofício próprio (modelo
C-63) pelo Correio, registada".
133.62 — "Em todos os casos em que a l.a
via do auto de infração não possa
ser entregue no mesmo momento da
verificação, a entrega pessoal posterior, ou a remessa pelo Correio
deve ser feita, dentro de 48 (quarenta e oito) horas (art. 80)".
133.63 - - "Procedida a entrega ou a remessa
da l.a via do auto do infrator, será
a 2.a via devidamente protocolada
e autuada".
133.64 — Em seguida, o processo que contiver
a 2.a via do auto de infração, passará pela Secção ou Setor de Registos e Cadastros, para anotação
na ficha da empresa, voltando ao
local de onde foi requisitado para
a juntada, ou seguindo para a Fiscalização, onde aguardará as provas
a serem apresentadas pelo infrator.
133.7 — Os gerentes e fiscais do interior deverão enviar sempre os autos de infração, acompanhados do respectivo
"termo de verificação" (modelo D100).
133.8 -- Nas grandes cidades, sedes de Delegacias, os autos lavrados pelos fiscais encarregados da fiscalização de
extensão poderão ser entregues a fiscais especialmente incumbidos de
levantamentos dos respectivos "termos e verificação".
133.80 — Os fiscais encarregados da "fiscalização de profundidade" devem juntar, sempre, aos autos de infração
por eles lavrados, os competentes
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"termos de verificação" (modelo
D-100), bem como extrair o talão
D-107, para o fim previsto no número 135.l.
134 - - Da informação de processos.
134.0 — As informações de processos deverão
obedecer, rigorosamente, aos despachos nos mesmos exarados e às diligências solicitadas, cumprindo observar o seguinte :
a) — as informações deverão ser
escritas, de modo legível, em
linguagem sucinta, clara e precisa, com todos os detalhes necessários, sendo expressamente
proibidos comentários supérfluos, críticas ou referências estranhas ao caso em exame, bem
como informações em forma de
parecer ou opinativas;
fo) — todas as informações deverão conter, obrigatoriamente, a
razão social, o endereço e a natureza da empresa;
c) - - ao ter que informar qualquer
processo, seja de que natureza
for, no qual seja mister apurar
e esclarecer a situação do segurado perante o Instituto, deverá o fiscal proceder a uma
rigorosa verificação de todos os
elementos que lhe forem presentes, fazer as necessárias
averiguações e sindicâncias visando obter dados preciosos
para a sua informação, que deverá abranger todos os pontos
essenciais, ser minuciosa e concludente;
d) — registar, com a maior clareza, as ocorrências verificadas,
afim de salvaguardar os inte-
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resses do Instituto, evitando
que ulteriores declarações contrariem as inicialmente prestadas;
e) — utilizar, nas informações suceptiveis de padronização os
modelos aprovados pela Administração Central;
/) — as informações deverão ser
lançadas em linha seguida, sem
espaços em branco, nem entrelinhas, rasuras ou emendas não
ressalvadas, com a data, assinatura e indicação do cargo ou
função de quem as prestar.
134.1 — O fiscal deverá sempre precisar o
documento, a observação ou testemunho em que se baseou para dar
a sua informação, levando em consideração o seguinte :
a) — em todos os casos, a não ser
quando for de todo impossível,
basear suas informações nos
elementos da escrita comercial,
livros de registo de empregados, relações da lei de dois
terços, folhas de pagamento e
demais documentos, que, porventura, careçam de ser compulsados;
b) — na falta ou inexistência desses documentos, o fiscal deverá,
em sua informação, fazer referência a este fato, esclarecendo,
em seguida, que, em face da
inexistência de documentos, os
elementos que conseguiu colher o foram verbalmente do
empregador F . . . . ou o nome
da pessoa que lhe prestou os
esclarecimentos;
c) — nos casos em que o empregador se recusar a apresentar

os documentos solicitados ou
ficar apurado que, existindo
esses documentos, há a ideia
preconcebida do empregador
em sonegá-los, o fiscal lavrará,
imediatamente, auto de infracão.
134.2 — Quando for levantado débito, em
virtude de algum processo, cumpre
ao fiscal:
a) — declarar, no processo, a importância do levantamento e
respectivo termo;
b) — anotar, no débito, bem como
os documentos p r e e n c h i dos em consequência do mesmo, o número do processo em
virtude do qual foi o levantamento efetuado.
134.3 — Cabe ao Chefe da Secção ou Setor
ou ao funcionário por ele especialmente designado para esse fim, examinar e orientar, verbalmente ou
por escrito, o fiscal, toda vez que
este tiver dúvida quanto ao que lhe
compete informar.
134.4 — Todas as informações dadas nos
processos, deverão ser meticulosamente examinadas e subscritas pelo
Chefe da Secção ou Setor, o qual
mandará, quando lhe parecer necessário, e tendo em vista o que é exigido nos processos, retificá-las ou
completá-las.
134.5 — Os processos deverão ser informados
com a máxima brevidade, não podendo ficar retidos com os fiscais
por mais de oito dias, salvo em casos especiais, devidamente justificados perante o Chefe da Secção
ou Setor, ou quando se tratar de di-
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ligências demoradas ou a serem
procedidas em localidades distantes.
134.50 — Os processos ou folhas relativos a
pedidos de benefício, terão absoluta
preferência aos demais, devendo ser
observadas rigorosamente as instruções especiais do Departamento
de Previdência, da Administração
Central, no que concerne aos mesmos. Quando o número de processos de benefício a serem informados
pelos fiscais for muito grande, poderão ser designados fiscais incumbidos, especialmente, desse serviço.
134.6 — Os processos deverão ser entregues
pelos fiscais no mesmo ou no dia
imediato àquele em que forem informados .
134.7 — Os processos em trânsito deverão
ser registados na Secção ou Setor
de Fiscalização, observando-se o estabelecido no número 110, letras g
a j.
134.70 — Os processos enviados aos fiscais
que se encontrarem no interior deverão seguir sob registo postal,
acompanhados de guia de remessa.
135 — Do controle da produção fiscal.
135.0 — Deverá ser estabelecido rigoroso
controle da produção dos fiscais,
tendo-se em vista tanto o coeficiente quantitativo como a qualidade
do trabalho executado, avaliando-se
a atuação do fiscal não só pelo número de fiscalizações realizadas, de
débitos levantados, de número de
segurados constante dos débitos, de
processos informados, de questionários coletados e de autos de infração
lavrados, como pelo seu zelo( dedi-
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cação ao trabalho e eficiência do
serviço realizado.
135. l — Exigir-se-á a comprovação de todas
as fiscalizações efetuadas, mediante
o preenchimento dos talões adotados para esse fim (modelo D-107)
que serão fonte de apuração do trabalho dos fiscais e deverão ser assinados pelo fiscal e pelo representante da empresa visitada.
135.10 — Os comprovantes de fiscalizações
deverão ser entregues nas Sedes das
Delegacias, diariamente, pelos fiscais à Secção de Fiscalização ou
remetidos, quinzenalmente, por via
postal, quando se acharem em viagem, sempre acompanhados dos
"Boletins de Produção", devidamente preenchidos.
135.11 — Os fiscais subordinados às Agências,
quer pertençam ao quadro destas ou
ao da Sede da Delegacia, farão, também, quinzenalmente, a entrega ou
a remessa dos "Boletins de Produção" e dos comprovantes de fiscalizações, aos respectivos gerentes, que
visarão os boletins assumindo a responsabilidade da exatidão dos mesmos, remetendo-os, incontinente,
acompanhados dos comprovantes, à
Chefia da Divisão ou Secção de Fiscalização, fazendo, quando necessário, observações e apreciações sobre
os resultados do trabalho dos fiscais.
135.12 — As 3as. vias do D-107, devem ser
retidas pelo gerente para os fins
prescritos no número 130,2.
135.13 — A falta de pontualidade, da parte
dos fiscais, na entrega ou remessa
dos comprovantes de fiscalizações e
do "Boletim de Produção" constitue
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falta grave e passível de punição,
agravada a penalidade, nos casos de
reincidência.
135.2 — Afim de obter-se o controle do trabalho de cada funcionário e fazer-se
a verificação não só da segurança
na execução do serviço como das
modificações havidas na situação
das empresas e dos segurados contribuintes, perante o Instituto, dever-se-á fazer o confronto do talão
da última visita procedida com os
relativos às visitas anteriores feitas
ao mesmo estabelecimento, tomando
o Chefe da Secção as providências
que se fizerem necessárias em cada
caso, sempre que constatar falhas
na execução do serviço ou irregularidades a corrigir.
135.3 — Examinados os talões de visitas D107 e os Boletins de Produção, o
Chefe da Secção ou Setor fará observar o número 130.10.
135.4 — Os boletins de produção serão arquivados na Secção em pastas separadas, uma para cada fiscal, obedecida
a ordem cronológica, depois de organizado o mapa de fiscalização
(D-159). Na pasta de cada fiscal,
será arquivada, também, uma via
das ordens de serviço que ao mesmo
digam respeito. Desta mesma ordem de serviço deve ser enviada
cópia ao Departamento de Fiscalização e Arrecadação.
135.5 — Até definitiva fixação dos coeficientes de produção dos fiscais vigorará o atual sistema de apuração.
135.6 — Por proposta do Chefe da Secção
ou Setor de Fiscalização, o Chefe da
Divisão de Fiscalização e Arrecadação, ouvido o Delegado e considera-
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das as condições de trabalho nas diversas zonas de fiscalização e as
peculiaridades locais, fixará o mínimo de pontos que cada fiscal deve
atingir na 'apuração quinzenal de
sua produção, feita na conformidade
do item precedente. A fixação desse
mínimo deverá constar da "Ordem
de Serviço", que contiver a designação do fiscal para a zona a ser fiscalizada.
135.7 — Ao fiscal que, sem causa justificada,
não apresentar o coeficiente mínimo
de produção fixada, serão aplicadas
as penalidades previstas no número
81 e 81.0, por proposta do Chefe
de Divisão ou Secção de Fiscalização e Arrecadação, ao Delegado.
135.8 — Mensalmente, deverá ser extraído,
cuidadosamente conferido e enviado
à Administração Central, o mapa
estatístico da fiscalização (modelo
159), que deverá abranger os coeficientes de produção de todos os
fiscais subordinados à Delegacia e
aos Órgãos Locais, e do qual constarão, ainda, as observações que se
fizerem necessárias à exata apreciação das atividades de cada um daqueles funcionários.
135.9 — Semestralmente, o Chefe da Secção
ou Setor de Fiscalização organizará
o resumo dos elementos estatísticos
a que se refere este capítulo, apresentando minucioso relatório das atividades da Secção, indicando os resultados alcançados, as dificuldades
e obstáculos encontrados pela Fiscalização, sua natureza e origem sugerindo as providências que julgar
necessárias para a melhor atuação
dos oficiais e maior rendimento do
seu trabalho. Desse relatório, apre-
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sentado em duas vias, o Delegado
remeterá uma cópia ao Departamento de Fiscalização e Arrecadação, juntamente com as cópias dos
atos relativos às providências tomadas .
19 — Das disposições diversas
190 — Todas as relações e entendimentos dos fiscais com a Delegacia se processarão por intermédio dos respectivos Chefes hierárquicos,
e os destes com o Departamento de Fiscalização e Arrecadação, por intermédio do Delegado. Quando o fiscal estiver sediado em
uma Agência, fica, para todos os efeitos, subordinado ao respectivo gerente e só por intermédio deste receberá instruções ou se comunicará com a Sede da Delegacia, salvo nos
casos previstos nestas instruções.
191 — Os serviços de Fiscalização das Divisões ou
Secções de Fiscalização e Arrecadação, nas
Delegacias, estão legal e administrativamente
subordinados, por intermédio dos respectivos
Delegados, ao Departamento de Fiscalização
e Arrecadação.
192 — As presentes instruções são extensivas às
Agências e Sub-Agências subordinadas às Delegacias, cabendo aos respectivos Chefes, na
direção ou execução dos serviços de fiscalização de tais órgãos, as mesmas atribuições
conferidas aos Chefes das Secções de Fiscalização .
193 — O uso da franquia postal e telegráfica, observadas as instruções baixadas pelo Governo
Federal, só e permitida aos fiscais, quando
fora de suas sedes e em objeto de serviço.
194 — Os fiscais só poderão utilizar-se de automóvel
como meio de condução, na falta de outros
meios de transporte, com a prévia autorização
de seu Chefe imediato.
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195 — As férias dos fiscais deverão ser concedidas,
coletivãmente no período de 12 a 31 de dezembro de cada ano. O fiscal que, no primeiro período após a sua admissão, não contar
12 meses de serviço, só gozará férias no período seguinte, sendo então aproveitado, naquele período, no serviço interno da Divisão
ou Secção onde mais o serviço o exigir, sem
prejuizo dos seus vencimentos e contagem de
tempo para o estágio de que trata a Portaria
própria.
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