GOVERNO DE MATO GROSSO – ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO – SEGES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
FLUXOGRAMA DA CASS PARA SERVIDORES EFETIVOS

Servidor sofre acidente de trabalho ou
doença do trabalho ou profissional.

Servidor acidentado deverá ser socorrido somente por servidores habilitados,
quando houver, e pelo SAMU ou ainda pelo CBM. Pessoas não habilitadas
não poderão prestar nenhum tipo de socorro ao acidentado.

PARTE I da CASS deverá ser preenchida e assinada em ordem de
prioridade: 1 – Membro da CLST ou Gestor imediato; 2 – próprio servidor
acidentado ou colega que presenciou o acidente; ou ainda qualquer pessoa
que tenha testemunhado o ocorrido.

Um membro da CLST ou representante do órgão deverá acompanhar o
acidentado até unidade hospitalar levando consigo a CASS, desde que
comprovadamente seja acidente de trabalho.

A CLST, COSSEST ou
gestor imediato deverá
comunicar o fato à família do
acidentado.

A PARTE II da CASS deverá ser preenchida e assinada pelo médico
assistente que primeiramente prestou atendimento ao acidentado.

Após dois dias, o servidor
está em condições de comparecer ao
COSSEST?

Não

O gestor imediato ou representante se
dirigirá ao COSSEST comunicando a
impossibilidade do acidentado
comparecer.

Sim
Deverá levar a CASS para que o COSSEST preencha a PARTE III e
autentique as cópias.

Comitê orienta o servidor a levar 01
via original da CASS, atestado ou
laudo médico e encaminhamento para
a avaliação médica pericial do Estado.

Comitê encaminha 01 via
autenticada para o setor de gestão
de pessoas do órgão de origem para
arquivar na pasta funcional.

Comitê retém 01 via autenticada
da CASS.

Comitê entrega 01 via autenticada
para o servidor.

Comitê deve preencher banco de dados epidemiológicos com
informações da CASS.

Comitê deverá entrar em contato primeiro com o
gestor do acidentado e posteriormente com o
próprio servidor ou representante legal,
solicitando os documentos para o próprio
COSSEST dar prosseguimento na Pericia Médica.

NÃO

No prazo determinado,
o acidentado ou o gestor imediato,
ou representante compareceram
no COSSEST?

SIM

Informar os dados epidemiológicos para
Comissão Central/SEGES a cada
trimestre.

Arquivar a CASS.

