
 

 
CAT - SERVIDOR ESTATUTÁRIO 

COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO  
 

1. APRESENTAÇÃO 

 
A Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através da Gestão de Pessoas e 
Segurança do Trabalho, informa que o CAT está prevista no artigo 169 da CLT 
(Consolidação das Leis de Trabalho), na lei 8213/1991 (Lei que dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social). 
 
Nesse sentido publicamos um passo a passo para facilitar o preenchimento do CAT 
ESTATUTÁRIO - Comunicado de Acidente de Trabalho no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Nova Xavantina, observando que o regime RPPS especificado na Lei 
1.189/2006 é exclusiva dos servidores públicos regida pela Lei 1.752/2013.  
 
 

2. CAT / ESTATUTÁRIO – Regime Próprio de Previdência Social - PREVINX 

 
2.1. O que é CAT? 
CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) é o documento que informa ao INSS- 
RGPS ou PREVINX / PMNX - RPPS que o trabalhador sofreu acidente de trabalho ou 
suspeita-se que tenha adquirido uma doença de trabalho. 
 
2.2. Quem emite a CAT? 
A empresa (Secretarias, setores ou repartições da Prefeitura Municipal) tem obrigação 
de emitir a CAT na ocorrência de acidente de trabalho. Caso o setor responsável não o 
faça, o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente 
(SISPUMNOX), o médico que o assistiu, ou ainda, qualquer autoridade pública podem 
comunicar o acidente e protocolar no setor de Gestão de Pessoas. Observando o regime 
empregatício (RPPS - ESTATUTÁRIO e Regime Geral de Previdência Social - INSS). 
 
2.3. Qual o prazo para o trabalhador exigir a CAT? 
A lei não fala em prazos para o trabalhador, mas para a empresa, que tem prazo de um 
dia útil após o dia do acidente para emitir a CAT (art. 22 da Lei 8.213 / 91), podendo ser 
multada caso não o faça. Porém a PREVINX / Prefeitura estipulou o prazo de 72 horas 
(03 dias úteis) para protocolar junto a Gestão de Pessoas com todos os itens do CAT 
ESTATUTÁRIO preenchidos, CARIMBADOS e ASSINADOS.  
 
2.4. Se a empresa se nega a preencher a CAT o que o Trabalhador deve fazer? 
O próprio trabalhador, seus dependentes, o sindicato, uma autoridade pública ou o 
próprio médico que o assistiu podem preencher a CAT. O campo referente ao "atestado 
médico" deverá ser preenchido por um médico, de preferência aquele que atendeu o 
trabalhador ou algum médico da confiança do trabalhador. 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10746221/artigo-169-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104108/lei-de-benef%C3%ADcios-da-previd%C3%AAncia-social-lei-8213-91
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2.5. As doenças do trabalho devem ter CAT? 
Sim. As doenças do trabalho devem ter CAT, a partir da suspeita de sua existência. 
Porém o Médico do Trabalho da Prefeitura municipal poderá o rastrear a trajetória laboral 
do servidor no âmbito municipal e comprovar o nexo da atividade com as exigências da 
Lei 1.189/2006 (PREVINX) Regime Próprio da Previdência Social de Nova Xavantina. 
 

2.6. Se um trabalhador sofreu um acidente no trânsito, entre sua casa e seu 
trabalho, ele tem direito à CAT? 
Sim, Isto é chamado acidente de trajeto e é considerada uma forma de acidente de 
trabalho. (Lei 1.189/2006, art. 28, § 4º, IV-d), o acidente de trabalho típico, o acidente de 
trajeto e a doença do trabalho. Quando o trabalhador sofreu o acidente no trânsito, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive em veículo de sua propriedade, desde 
que no percurso da sua residência para o local de trabalho ou deste par aquela, qualquer 
que seja o meio d e locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 
 

2.7. Quem preenche o campo "atestado médico" na CAT? 
O médico que o assistiu, o médico do trabalho ou um médico de confiança. No entanto, 
se o campo atestado não estiver preenchido e assinado, o trabalhador poderá apresentar 
o atestado médico original, conforme Instrução Normativa do INSS nº 48 de 31/10/2005, 
que deverá ser grampeado à CAT, no qual deverá constar a descrição do atendimento 
médico realizado, o CID (Código Internacional de Doenças), o período provável para o 
tratamento, a assinatura e o carimbo do CRM (Conselho Regional de Medicina), data e 
carimbo do médico, seja particular, convênio ou SUS. 
 

2.8. O trabalhador fica com uma cópia da CAT? 
Sim. O trabalhador (RPPS) fica com uma cópia fiel da CAT, assim como o sindicato que o 
representa (SISPUMNOX), a PREVINX e a própria PREFEITURA (Gestão de Pessoas) 
também ficam com uma cópia, o FORMULÁRIO do CAT deverá ser protocolado junto a 
Gestão de Pessoas até o 3º terceiro dia do acidente. 
 

Sim. O trabalhador (RGPS) fica com uma cópia fiel da CAT, assim como o sindicato que o 
representa, o INSS, o SUS, a DRT (Delegacia Regional do Trabalho) e a própria empresa 
também ficam com uma cópia, todas protocoladas no INSS. Ao todo, são 06 cópias. Além 
disso, depois de preenchido o comunicado deve ser informado no site do INSS através de 
seu representante legal (contador); 

https://cadastrocat.inss.gov.br/CATInternet/faces/pages/cadastramento/cadastrame
ntoCat.xhtml 

 

https://cadastrocat.inss.gov.br/CATInternet/faces/pages/cadastramento/cadastramentoCat.xhtml
https://cadastrocat.inss.gov.br/CATInternet/faces/pages/cadastramento/cadastramentoCat.xhtml
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3. CAT / Covid-19 SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – RPPS (Lei 1.189/2006) 

 
3.1. Servidor público que contraiu COVID-19 precisa fazer CAT? 
Não. O servidor público municipal tem seu amparo previdenciário na Lei 1.189/2006 
(PREVINX) Regime Próprio da Previdência Social de Nova Xavantina, em que o beneficio 
pelo afastamento ou aposentadoria tem sua eficácia através da Pericia-médica.  
 
No entanto, os profissionais da saúde com vínculo empregatício no Regime Geral de 
Previdência Social, poderá solicitar CAT Covid-19, por existência do nexo-causal 
excepcionado no Art. 20, II, § 1º da Lei 8.213/91. 

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva 
relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 
 
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função 
de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 
 
§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação 
prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o 
trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social 
deve considerá-la acidente do trabalho. 

 
Exemplo: Um médico contratado pela administração para trabalhar no Hospital 
municipal, contraiu COVID-19 e solicitou abertura do CAT, após investigação da vigilância 
epidemiológica, foi constatado que nenhum membro de sua família não tinha sido 
contaminado. PORTANTO resta ao município, através do Médico do Trabalho abri o CAT 
COVID-19 por nexo causal de profissão x local de serviço. 

(O STF suspendeu a eficácia do art. 29 da MP 927, que vedava o reconhecimento da 
Covid-19 como acidente de trabalho, porem ainda depende de prova do nexo causal). 

4. CAT - ESTATUTÁRIO / RPPS (Lei 1.189/2006)  

 
4.1. Conforme especificado no art. 32, § 1º da Lei 1.189/2006; Será concedido o 

auxílio-doença a pedido ou de oficio, com base na inspeção médica (PERÍCIA 
MÉDICA) que definirá o prazo de afastamento. Portanto os servidores 
público municipais não necessita do CAT para requerer ou ter direito ao 
beneficio de acidente de trabalho ou doenças ocupacional.  
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4.2. O CAT no âmbito municipal funciona como um registro administrativo para fins 
de comprovação que sua doença ou acidente pode ser decorrente do trabalho, 
e que o município tome providências com medidas eficazes através das 
Normas de Segurança do Trabalho para evitar futuros agravos. 

5. CAT - RGPS (Lei 8.213/91) TRABALHADOR TERCEIRIZADO / CONTRATADO 

 
5.1. A CAT deverá ser preenchida ate o primeiro dia útil após o acidente e com todos os 
dados informados nos seus respectivos campos, em quatro vias, com a seguinte 
destinação: 
  

• 1ª via: ao INSS; 
• 2ª via: ao segurado ou dependente; 
• 3ª via: ao sindicato dos trabalhadores; e 
• 4ª via: à empresa; 

 
5.2. No ato do cadastramento da CAT por meio da Internet, o emissor deverá transcrever 
as informações constantes no atestado médico para o respectivo campo da CAT, sendo 
obrigatória a apresentação do atestado original por ocasião do requerimento de benefício e 
da avaliação médico-pericial. 

5.3. A CAT registrada por meio da Internet deverá ser impressa, constar assinatura e 
carimbo de identificação do emitente e médico assistente, a qual será apresentada pelo 
segurado ao médico perito do INSS por ocasião da avaliação médico-pericial. 

5.4. A partir da comprovação do nexo causal do acidente ou doença com o trabalho, o 
trabalhador tem direito ao benefício auxílio-doença acidentário (B91) e não ao benefício 
auxílio-doença comum (B31), essa particularidade e exigências da previdência Social. 

O que é B.91? 
O B.91 é o auxílio-doença por acidente de trabalho/doença ocupacional ou auxílio-doença 
acidentário. O trabalhador faz jus a ele quando há comprovação, pela perícia médica do 
INSS, do nexo causal (relação de causa e efeito entre o trabalho e a doença) entre o 
trabalho exercido e o acidente ou doença apresentada. 
 
 

O que é B.31? 
O B 31 é destinado àqueles segurados que desenvolvam doença incapacitante a atividade 
laborativa sem nexo de causalidade com a atividade exercida, desde que o evento danoso 
ocorra após a filiação do segurado ao RGPS. 
 
 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/atestado_medico.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/atestado_medico.htm
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 1º Passo 
O chefe ou responsável pelo setor 
deverá preencher todos os campos 
com as informações pessoais do 
servidor acidentado, especificando a 
data, horário, local e principalmente o 
acontecimento em que o colaborador 
teve seu agravo. EXEMPLO: 
 
“Trabalhador ao realizar atividades de 
limpeza no pátio da escola (...) 
escorregou no piso molhado e sofreu 
possível fratura no braço esquerdo”. 
 
Em Seguida assinar os itens 18 e 19 e 
encaminhar a CAT para médico 
assistente completar o atendimento. 

 
 

 2º Passo 
 
Informar ao médico que fez o 
atendimento que você (acidentado) 
é servidor público municipal, estava 
de serviço no momento do acidente 
e que o mesmo deverá fazer a CAT. 
 
O médico assistente (plantonista) 
preencherá os itens 27 a 34. 

 
 

 3º Passo 
 
O Técnico de Segurança do Trabalho 
será responsável pela investigação do 
acidente, realizando visita IN LOCO 
para caracterização do agente 
causador, em seguida finalizará a CAT 
colhendo assinatura do acidentado e 
protocolando a 1ª via no setor de 
Gestão de pessoas. 

 

Maxmiliano Lopes Franca 
Médico do Trabalho  

CRM 4797- MT 

José Silveira Dias 
Técnico de Segurança do Trabalho 

Portaria nº 9.365/07/2018  


