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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N° 14.303, DE 26 DE JUNHO DE 2.019 

P. 35.402/17  Estabelece diretrizes referentes aos tipos de acidentes 

de trabalho. 

 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do 

Município de Bauru, e 

 

Considerando  a necessidade de estabelecer os tipos de acidentes de trabalho, acidente de trabalho grave/fatal, acidente de trajeto/percurso, 

acidente de trânsito, acidente de caráter biológico e doenças ocupacionais, tendo como bases norteadoras as legislações 

federais vigentes; 

 

Considerando  a necessidade de orientar as ações dos servidores, chefias, expedientes e demais envolvidos na ocorrência de acidentes ou 

doenças ocupacionais com servidores públicos municipais; 

 

Considerando  ainda a necessidade de estabelecer dúvidas acerca da abertura e preenchimento da Notificação de Acidente de Trabalho - 

NAT em meio eletrônico, 

 

D E C R E T A 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente regulamento estabelece as diretrizes a serem adotadas nos casos de acidentes e doenças ocupacionais no âmbito 

da Prefeitura Municipal de Bauru, considerando os seguintes objetivos: 

 

I -  tratar da definição de acidente de trabalho, acidente de trabalho grave/fatal, acidente de trajeto/percurso, acidente de 

trânsito, acidente de caráter biológico e doenças ocupacionais, com base nas legislações federais vigentes; 

 

II -  prestar as devidas orientações quanto às ações a serem adotadas pelos servidores, chefias, expedientes e demais 

envolvidos na ocorrência de acidentes ou doenças ocupacionais com servidores públicos ou com os trabalhadores 

vinculados à Prefeitura Municipal de Bauru; 

 

III -  estabelecer os procedimentos de abertura e preenchimento da NAT - Notificação de Acidente de Trabalho em meio 

eletrônico. 

 

TÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

CAPÍTULO I 

DO ACIDENTE DE TRABALHO 

 

Art. 2º  Acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da Prefeitura Municipal de Bauru, provocando 

lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou a perda ou a redução - permanente ou temporária - da 

capacidade para o trabalho. 

 

Art. 3º  Acidente de trabalho grave/fatal é aquele que demanda hospitalização e ou resulta em fratura ou amputação de partes do 

corpo; ferimentos com lesão de vísceras, nervos ou tendões; politraumatismo ou traumatismo cranioencefálico; queimaduras 

de 3º grau e acidentes que resultem em morte. 

 

CAPÍTULO II 

DO ACIDENTE DE TRAJETO/PERCURSO 

 

Art. 4º Acidente de trajeto/percurso é aquele que ocorre no percurso compreendido entre o portão da residência do servidor e o seu 

local de trabalho e vice-versa, independentemente do meio de transporte utilizado. 

 

Parágrafo único.  Quando se tratar de morador de prédio de apartamentos ou condomínio residencial fechado, o trajeto será considerado a 

partir da portaria de entrada do prédio ou do condomínio. 

 

Art. 5º Nos acidentes de trajeto/percurso que resultarem em lesão ao servidor acidentado, a emissão de Boletim de Ocorrência será 

necessária somente para os casos que envolverem veículos motorizados na condição de condutor ou carona e atropelamento 

do servidor. 

 

CAPÍTULO III 

DO ACIDENTE DE TRÂNSITO 

 

Art. 6º Acidente de trânsito é aquele que ocorre no deslocamento do servidor já em serviço, utilizando meio de transporte seguro e 

usual necessário, tanto no perímetro urbano quanto em viagens, incluindo-se os deslocamentos urbanos realizados por meio 

de caminhada. 
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Art. 7º Nos acidentes de trânsito que resultarem em lesão ao servidor acidentado, a emissão de Boletim de Ocorrência será 

necessária somente para os casos que envolverem veículos motorizados na condição de condutor ou carona e atropelamento 

do servidor.  

 

CAPÍTULO IV 

DO ACIDENTE BIOLÓGICO 

 

Art. 8º  Acidente de caráter biológico é aquele resultante da exposição acidental a material biológico: 

 

I - sangue; 

 

II -  fluidos orgânicos potencialmente infectantes; 

 

III -  fluidos orgânicos potencialmente não infectantes, exceto se contaminado com sangue; 

 

IV -  contato direto com fluidos corpóreos durante a realização de procedimentos invasivos; 

 

V -  manipulação de lixo e superfícies contaminadas, sem que medidas de segurança sejam utilizadas. 

 

§ 1º Entende-se como fluidos potencialmente infectantes o sêmen, a secreção vaginal, o líquor, o líquido sinovial, o líquido 

pleural, o líquido peritoneal, o líquido pericárdico e o líquido amniótico. 

 

§ 2º Entende-se como fluidos potencialmente não infectantes o suor, as fezes, a urina e a saliva. 

 

§ 3º Entende-se como paciente fonte aquele com o qual o acidentado teve contato com secreções e sangue.    

 

Art. 9º As exposições que podem trazer riscos de transmissão ocupacional do vírus HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), HBV 

(Hepatite tipo B) e HCV (Hepatite tipo C) são definidas como: 

 

I -  exposições percutâneas: lesões provocadas por instrumentos perfurantes e cortantes; 

 

II -  exposições em mucosas: quando há respingos na face envolvendo olho, nariz, boca ou genitália; 

 

III -  exposições cutâneas (pele não íntegra); 

 

IV - mordeduras humanas: consideradas como exposição de risco quando envolverem a presença de sangue, devendo ser 

avaliadas tanto para o indivíduo que provocou a lesão quanto àquele que tenha sido exposto. 

 

Art. 10 Nos casos de acidente biológico deverão ser adotados os seguintes procedimentos em relação ao acidentado: 

 

I -  realização de sorologia ou teste rápido do acidentado para HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), HBV 

(Hepatite tipo B)  e HCV (Hepatite tipo C); 

 

II -  checar carteira de vacinação e constatar a específica para a hepatite B; 

 

III -  comprovação de imunidade por meio do exame anti-HBs (antígeno de superfície - Hepatite B); 

 

IV -  realização de profilaxia antirretroviral, pós-exposição ao HIV, quando se tratar de fonte desconhecida ou sorologia 

positiva para o HIV (teste rápido); 

 

V -  apresentação de cópias impressas dos resultados dos exames colhidos no dia do acidente (sorologia ou teste rápido 

do acidentado e do paciente fonte para HIV, HBV e HCV) em perícia a ser agendada na SESMT, com o médico do 

trabalho. 

 

Art. 11 Nos casos de acidente biológico deverão ser adotados os seguintes procedimentos em relação ao paciente fonte: 

 

I -  avaliação quanto à infecção pelo HIV, hepatite B e hepatite C, no momento da ocorrência do acidente; 

 

II -  se o paciente fonte é conhecido: 

 

a)  necessário orientá-lo sobre a importância da realização dos exames sorológicos para o profissional de saúde 

acidentado; 

 

b)  realizar coleta dos exames laboratoriais preferencialmente logo após o acidente; 

 

c)  comunicar resultados dos exames sorológicos ao paciente, sendo que na presença de qualquer evidência de 

infecção, encaminhá-lo para acompanhamento clínico-laboratorial. 
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III -  se o paciente é desconhecido: 

 

a)  considerar administração de antirretroviral. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DOENÇAS OCUPACIONAIS 

 

Art. 12 Doenças ocupacionais são as moléstias de evolução lenta e progressiva, originárias de causa igualmente gradativa e durável, 

vinculadas às condições de trabalho, uma vez estabelecido o nexo causal, podendo ser: 

 

I -  doença profissional: aquela 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: aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 

realizado e como ele se relaciona diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 

 

Parágrafo único.  Não se caracterizam como doenças ocupacionais: 

 

I -  doenças degenerativas: são aquelas que modificam o comportamento da célula, causando uma gradual lesão do 

tecido de caráter irreversível e evolutivo; 

 

II -  doenças inerentes ao grupo etário: são aquelas que têm necessariamente a idade como fato gerador da enfermidade; 

 

III -  doenças que não produzam incapacidade laborativa: são aquelas que não ensejam a perda da capacidade laboral; 

 

IV -  doenças endêmicas: adquirida por segurado habitante de região e que se desenvolva, salvo comprovação de que é 

resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. 

 

TÍTULO III 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO 

 

Art. 13 A caracterização dos acidentes como sendo “do trabalho” tem como embasamento os preceitos da legislação federal. 

 

§ 1º Todo acidente de trabalho passível de ser enquadrado como acidente de trajeto deverá ser encaminhado pela Medicina do 

Trabalho à Segurança do Trabalho (SESMT) para a caracterização, por meio da elaboração de croqui do trajeto percorrido 

pelo servidor acidentado, para que se estabeleça o nexo causal (nexos cronológico e topográfico) do acidente de trabalho. 

 

§ 2º Serão aceitáveis pequenos desvios e toleradas algumas variações quanto ao tempo de deslocamento, desde que compatíveis 

com o percurso do referido trajeto. 

 

§ 3º Nas situações em que houver dúvidas quanto à caracterização do acidente de trabalho passível de ser enquadrado como 

doença ocupacional, a Medicina do Trabalho poderá acionar a Segurança do Trabalho para que elabore avaliação/laudo do 

posto de trabalho do servidor, com vistas à identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos, 

estressantes e outros dados que colaborem para o estabelecimento do nexo causal.  

 

TÍTULO IV 

DAS EQUIPARAÇÕES 

 

Art. 14 Equiparam-se a acidente de trabalho as seguintes situações: 

 

I -  O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, tenha contribuído diretamente para a morte 

do servidor, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica 

para a sua recuperação; 

 

II -  O acidente sofrido pelo servidor no local e no horário do trabalho, em consequência de: 

 

a)  ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho; 

 

b)  ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho; 

 

c)  ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho; 

 

d)  ato de pessoa privada do uso da razão; 

 

e)  desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 

 

III -  A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade; 
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IV -  O acidente sofrido pelo servidor, ainda que fora do local e horário de trabalho: 

 

a)  na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da Prefeitura Municipal de Bauru; 

 

b)  na prestação espontânea de qualquer serviço à Prefeitura Municipal de Bauru para lhe evitar prejuízo ou 

proporcionar proveito; 

 

c)  em viagem a serviço da Prefeitura Municipal de Bauru; 

 

d)  no percurso da residência para o local de trabalho ou desse para aquela, qualquer que seja o meio de 

locomoção, inclusive veículo de propriedade do servidor; 

 

e)  nos períodos destinados a refeição ou descanso ou por ocasião da satisfação de outras necessidades 

fisiológicas no local do trabalho; 

 

f)  na ocorrência de acidente durante a participação em cursos, palestras, convenções, SIPATs, eventos 

comemorativos e outros, nos quais a participação seja de interesse da Prefeitura Municipal de Bauru, e 

devidamente autorizados, ainda que fora do horário de expediente normal e/ou de seu local/localidade de 

trabalho, inclusive em outras cidades, estados ou países; 

 

g)  na ocorrência de acidente durante a participação em eventos esportivos, tanto por força de sua própria 

função/atividade quanto na condição de competidor, os quais a participação seja de interesse da Prefeitura 

Municipal de Bauru e devidamente autorizado, ainda que fora do horário de expediente normal e/ou de seu 

local/localidade de trabalho, inclusive em outras cidades, estados ou países; 

 

h)  na ocorrência de acidente durante o atendimento à convocação da área de Defesa Civil, nas situações de 

emergência (calamidade pública, desastres naturais, etc.), devidamente autorizados pela Prefeitura Municipal 

de Bauru; 

 

i)  na ocorrência de acidente com servidor que, no gozo de férias ou licença prêmio, é convocado para 

atendimento à situação de urgência ou emergência no trabalho, por interesse e necessidade da Prefeitura 

Municipal de Bauru; 

 

j)  na ocorrência de acidente durante a prestação de serviço voluntário ou remunerado de interesse da Prefeitura 

Municipal de Bauru, na execução de tarefa não constante do Relatório de Atividades do cargo do acidentado; 

 

k)  na ocorrência de acidente durante o deslocamento (trajeto) para o SESMT e retorno à residência, apenas nos 

casos em que o servidor tenha sido convocado por interesse da Prefeitura Municipal de Bauru, excluindo-se 

os casos em que o próprio servidor agendou seu atendimento por interesse próprio; 

 

l)  na ocorrência de acidente durante o deslocamento (trajeto) do servidor para efetuar consulta ou retorno, 

tratamentos ou procedimentos referentes a acidente de trabalho já sofrido anteriormente pelo mesmo, havendo 

a necessidade da abertura de nova Notificação de Acidente de Trabalho - NAT; 

 

m)  na ocorrência de acidente com servidor que, por motivo de necessidade própria, desloca-se rotineiramente de 

seu local de trabalho para a escola em que estuda ou vice-versa, considerando-se o portão da escola ou portão 

de acesso ao seu local de trabalho como o local de término de seu trajeto, desde que haja, obrigatoriamente, a 

comunicação ou aviso prévio às chefias da ocorrência desse tipo de deslocamento; 

 

n)  na ocorrência de acidente de trajeto no qual o servidor, apesar de se beneficiar de vale-transporte, por motivo 

particular tenha se utilizado de veículo próprio ou outro meio de locomoção, que não o transporte público, 

para o seu deslocamento; 

 

o)  na ocorrência de acidente por motivo de intoxicação alimentar devido à ingestão de alimento contaminado, 

durante horário de almoço no próprio local de trabalho, em refeitório ou outro local improvisado para tal. 

 

TÍTULO V 

DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO 

 

Art. 15  Não se enquadram como acidente de trabalho as seguintes situações: 

 

I -  acidente sofrido no deslocamento (trajeto) para clínicas, hospitais, consultórios e outros e desses para o trabalho e à 

residência - quando da impossibilidade de retornar ao trabalho - para passar por consulta médica, procedimentos, 

exames e tratamentos médicos, bem como durante o tempo de permanência nesses locais, quando por interesse do 

próprio servidor, inclusive na condição de acompanhante a parentes e a terceiros; 
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II -  acidente sofrido por servidor em período que se encontrar em greve; 

 

III -  acidente ocorrido no deslocamento (trajeto) e/ou permanência em estabelecimentos da Prefeitura Municipal de 

Bauru, quando o servidor encontra-se no gozo de férias, licenças legalmente previstas, por iniciativa ou necessidade 

pessoal; 

 

IV -  desmaios ocasionados por hipotensão, ataques cardíacos, AVC (acidente vascular cerebral), diabetes alterado e 

outras causas genéticas ou hereditárias; 

 

V -  acometimento de doenças transmissíveis sazonais; 

 

VI -  doenças que modifiquem o comportamento da célula, causando uma gradual lesão do tecido, de caráter irreversível, 

causando degeneração progressiva do organismo como um todo, podendo atingir vasos sanguíneos, tecidos, ossos, 

visão, órgãos internos, cérebro, etc. (doenças degenerativas); 

 

VII -  doença inerente ao grupo etário (tem a idade como fator gerador da enfermidade); 

 

VIII -  doença que não produza incapacidade laborativa; 

 

IX -  doença endêmica adquirida por servidor habitante de região em que a mesma se desenvolva, salvo comprovação de 

que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. 

 

TÍTULO VI 

DA NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - NAT 

 

Art. 16 A Notificação de Acidente de Trabalho – NAT é o documento utilizado para comunicar o acidente ou doença ocupacional, 

dando início a um procedimento de investigação, com a finalidade de assegurar os direitos do servidor. 

 

CAPÍTULO I 

DA ABERTURA 

 

Seção I 

Da Obrigatoriedade da Abertura 

 

Art. 17 Será obrigatória a abertura de Notificação de Acidente de Trabalho – NAT nos seguintes casos: 

 

I -  acidente com lesão, mesmo que sem afastamento; 

 

II -  acidente com afastamento, independente do número de dias; 

 

III -  acidente por doença ocupacional desde que devidamente caracterizado pela Medicina do Trabalho; 

 

IV -  acidente de trajeto/trânsito com lesão no servidor envolvido. 

 

Seção II 

Do Prazo Legal 

 

Art. 18 O prazo para abertura da Notificação de Acidente de Trabalho - NAT é de 01 (um) dia útil - 24 (vinte e quatro) horas após o 

ocorrido. 

 

Seção III 

Da Perda do Prazo para a Abertura da Notificação de Acidente de Trabalho -NAT 

 

Art. 19 Caso ocorra a perda do prazo para a abertura, será necessário o envio de uma justificativa por escrito, a qual deverá ser 

encaminhada juntamente com  a NAT ao SESMT - Perícia Médica,  para avaliação e posterior aceitação ou não da 

justificativa apresentada.  

 

Parágrafo único. A justificativa deverá ser feita em formulário apropriado, conforme Anexo I, o qual está disponibilizado no site da Prefeitura 

Municipal de Bauru. 

 

Seção IV 

Da Responsabilidade Pelo Preenchimento 

 

Art. 20 A Notificação de Acidente de Trabalho – NAT deverá ser preenchida pela área da Administração e Expediente a que 

pertence o servidor acidentado.  
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Seção V 

Das Testemunhas do Acidente 

 

Art. 21  É obrigatório o arrolamento de no mínimo 01 (uma) e no máximo 02 (duas) testemunhas para constar na NAT. 

 

Art. 22 Caso não haja testemunhas oculares do acidente, poderá ser arrolado(a) o(a)  primeiro(a) servidor(a) da própria área de 

trabalho do acidentado que recebeu a comunicação do acidente. 

 

Seção VI 

Da Reabertura da Notificação de Acidente de Trabalho - NAT 

 

Art. 23 A reabertura da Notificação de Acidente de Trabalho – NAT ocorrerá nos casos de agravamento de lesão resultante de 

acidente de trabalho ou de doença ocupacional já ocorrida anteriormente com o servidor. 

 

§ 1º  Na NAT de reabertura de acidente de trabalho deverão constar as mesmas informações da época do acidente, exceto quanto 

ao afastamento, último dia trabalhado, atestado médico e data da emissão, que serão relativos à data da reabertura.  

 

§ 2º  Não serão consideradas como reabertura de NAT as situações de simples assistência médica, nas quais não resultar em 

afastamento. 

 

Seção VII 

Da Não Abertura da Notificação de Acidente de Trabalho – NAT 

 

Art. 24 A Notificação de Acidente de Trabalho – NAT não deverá ser aberta nos seguintes casos: 

 

I -  acidentes que não tenham resultado em lesões pessoais e sem necessidade de avaliação médica, determinando 

apenas danos materiais; 

 

II -  acidentes ocorridos quando o servidor, estando a trabalho, tem necessidade de se ausentar por motivos de interesse 

particular.  

 

Seção VIII 

Do Preenchimento Eletrônico da Notificação de Acidente de Trabalho – NAT 

 

Art. 25 A Notificação de Acidente de Trabalho - NAT deverá ser preenchida obrigatoriamente por meio eletrônico, conforme  

instruções estabelecidas no Anexo II. 

 

Parágrafo único.  O preenchimento eletrônico da NAT deverá ser feito em formulário apropriado, o qual está disponibilizado no site da 

Prefeitura Municipal de Bauru. 

 

Art. 26 As guias do formulário de Notificação de Acidente de trabalho – NAT a serem preenchidas são: 

 

I -  emitente; 

 

II -  acidentado; 

 

III -  acidente ou doença; 

 

IV -  testemunhas. 

 

Art. 27 Todos os itens seguidos de asterisco (*) são de preenchimento obrigatório, exceto os padronizados de identificação da 

Prefeitura Municipal de Bauru. 

 

Art. 28 Os itens passíveis de gerar dúvidas são seguidos de um sinal de interrogação (?), devendo o interessado deslizar o mouse 

sobre o mesmo para obter a explicação sobre como preencher. 

 

Seção IX 

Do Preenchimento Manual da Notificação de Acidente de Trabalho – NAT 

 

Art. 29 Caso ocorram problemas no computador ou na rede no momento do preenchimento da  NAT, o interessado deverá dirigir-se 

ao expediente da  secretaria em que estiver lotado, para a emissão do documento.  

 

§ 1º  A emissão manual da NAT dar-se-á excepcionalmente na hipótese de problemas de acesso ao sistema de informação da 

Prefeitura Municipal de Bauru ou outros, devidamente justificadis conforme Anexo I.  

 

§ 2º O preenchimento manual da NAT deverá ser feito em formulário apropriado (Anexo III), o qual está disponibilizado na 

intranet da Prefeitura Municipal de Bauru. 
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CAPÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Seção I 

Do Atendimento ao Acidentado 

 

Art. 30 Em qualquer situação de ocorrência de acidente de trabalho a prioridade sempre será a do atendimento ao acidentado. 

 

Parágrafo único.  Procedimentos de “primeiros socorros” somente podem ser administrados por profissionais da saúde e socorristas 

devidamente capacitados, devendo se fazer a opção, quando necessário, do acionamento da Unidade de Resgate do Corpo de 

Bombeiros ou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –SAMU. 

 

Seção II 

Da Comunicação do Acidente de trabalho 

 

Art. 31 É de responsabilidade do próprio servidor acidentado, quando reunir condições físicas para tal, comunicar o acidente 

ocorrido à sua chefia imediata e, na sua falta, assim que houver possibilidade, ao expediente de seu setor de trabalho, 

respeitando sempre o prazo estabelecido para a abertura da Notificação de Acidente de Trabalho - NAT. 

 

Art. 32 Em caso de acidentes de maior gravidade, na hipótese do servidor não reunir condições físicas para informar sobre a 

ocorrência do acidente, a comunicação poderá ser feita: 

 

I -  por seus companheiros de trabalho – se o acidente ocorrer em ambiente de trabalho; 

 

II -  por parentes ou conhecidos; 

 

III -  por entidade sindical competente; 

 

IV -  pelo médico que assistiu o acidentado; 

 

V -  pela autoridade policial - quando se tratar de acidente de trajeto/trânsito. 

 

Art. 33 Os casos de acidente de trabalho nos quais ocorram a morte do servidor deverão ser comunicados de imediato à autoridade 

policial pelo Secretário da pasta a qual o trabalhador pertence, conforme fluxograma contido no Anexo V deste Decreto. 

 

Seção III 

Do Expediente Administrativo 

 

Art. 34 É de responsabilidade do Expediente Administrativo da Secretaria de lotação do acidentado a emissão e o preenchimento da 

parte I da NAT (Notificação de Acidente de trabalho) ou da CAT (Comunicação de Acidente de trabalho) para acidentes 

ocorridos com servidores públicos dentro do prazo estabelecido por lei - 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência do 

acidente. 

 

Parágrafo único.  O documento deverá ser emitido em 6 (seis) vias e posteriormente entregue ao acidentado ou familiar, orientando-o para 

encaminha-lo à unidade de atendimento médico/hospitalar  na qual o  acidentado foi atendido. 

 

Art. 35 É de responsabilidade do Expediente Administrativo da Secretaria de lotação do acidentado o agendamento de perícia 

médica do servidor junto ao SESMT - Medicina do Trabalho, comunicando posteriormente, a data ao acidentado ou ao 

parente próximo. 

 

Parágrafo único.  No caso em que o acidentado encontre-se desacordado em virtude da gravidade das lesões resultantes do acidente, 

excepcionalmente, será acionado o Serviço Social do SESMT  para que seja dado o devido  encaminhamento à NAT , bem 

como o apoio necessário à família da vítima quanto à  perícia médica e outras questões relacionadas ao acidente. 

 

Seção IV 

Do Acidentado 

 

Art. 36 O acidentado sempre deve procurar por atendimento médico/hospitalar e, assim que possível, comunicar a ocorrência do 

acidente à sua área de lotação, chefia e/ou Expediente Administrativo da Secretaria de lotação, desde que reúna condições 

físicas para tal. 

 

Art. 37 A Notificação de Acidade de Trabalho – NAT, após devidamente preenchida pelo Expediente Administrativo, deverá ser 

encaminhada pelo acidentado ou familiar para o local que prestou o primeiro atendimento médico ao acidentado. 

 

Parágrafo único.  A unidade de atendimento médico hospitalar deverá providenciar o preenchimento e a assinatura da parte médica da NAT  

pelo médico que realizou  o primeiro atendimento ao acidentado.  
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Art. 38 Caso o atendimento tenha ocorrido com urgência, devido a gravidade da(s) lesão(ões), a NAT deverá ser encaminhada  por 

familiar do acidentado  ao local em que  ocorreu o primeiro atendimento para o preenchimento e a  assinatura da parte 

médica pelo médico atendente.   

 

§ 1º  Na ausência do médico atendente citado no caput,  o documento deverá ser entregue à  assistente social do hospital para que 

providencie o preenchimento junto ao profissional  (situação exclusiva para o caso de médico plantonista).  

 

§ 2º A Notificação de Acidente de Trabalho (NAT) devidamente preenchida deverá ser entregue no SESMT – Medicina do 

Trabalho. 

 

Art. 39 No dia agendado para efetuar a perícia médica no SESMT, o servidor deverá apresentar: 

 

I -  Formulário de NAT devidamente preenchido (parte I pelo expediente e parte II pelo médico assistente); 

 

II -  Processamento de Licença em 02 (duas) vias e atestado médico (original e cópia – se houver);  

 

III -  Exames relacionados ao acidente (se houver). 

 

Seção V 

Da Área de Medicina do Trabalho 

 

Art. 40 É de responsabilidade da área de medicina do trabalho realizar o agendamento da perícia médica, após receber a solicitação 

por parte do Expediente Administrativo da Secretaria de lotação do acidentado. 

 

Parágrafo único.  O médico perito tem como atribuição se pronunciar conclusivamente sobre as condições de saúde e a capacidade laboral do 

acidentado. 

 

Art. 41 A perícia médica deverá ser agendada mesmo que não ocorra pedido de afastamento pelo médico, para que o acidente fique 

registrado no prontuário médico do servidor. 

 

Seção VI 

Da Área de Segurança do Trabalho 

 

Art. 42 É de responsabilidade da área de Segurança do Trabalho receber a Notificação de Acidente de trabalho no Sistema e 

providenciar sua investigação. 

  

§ 1º  A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA deverá participar das investigações de acidentes de trabalho, 

instruídas através de procedimento administrativo próprio. 

 

§ 2º  A área de Segurança do Trabalho deverá elaborar, a partir da compilação dos dados acidentários, relatórios estatísticos de 

acidentes de trabalho. 

 

CAPÍTULO III 

ACIDENTES DOS COMISSIONADOS E CELETISTAS (CLT) 

 

 

Art. 43 A abertura da CAT (Comunicação de Acidente de trabalho) deverá ser feita em consonância com o estabelecido pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sendo que o formulário específico para abertura da CAT, apenas em meio 

manual, para os comissionados e celetistas. 

 

Parágrafo único.  O preenchimento manual da CAT deverá ser feito em formulário apropriado, o qual está disponibilizado no site da Prefeitura 

Municipal de Bauru. 

 

Art. 44 Quando se tratar de servidor público efetivo em cargo comissionado, deverão ser seguidos os procedimentos normais já 

preconizados para os servidores públicos. 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 45 É parte integrante deste Decreto os anexos de I a V, sendo: 

 

I -  Anexo I – Modelo da justificativa por perda de prazo na emissão da NAT e/ou a necessidade da emissão da NAT 

manual, a ser encaminhado ao SESMT; 

II -  Anexo II – Notificação de Acidente de Trabalho (NAT) - Instruções para o preenchimento eletrônico; 

III - Anexo III – NAT Manual; 

IV -  Anexo IV – NAT Manual – Instruções para o preenchimento manual; 

V -  Anexo V –  Fluxograma das ações a serem adotadas em caso de acidente fatal. 
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Art. 46 A Secretaria Municipal da Administração, através da área de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT fará as 

compatibilizações necessárias nas normas complementares e nos procedimentos de trabalho, em conformidade com este 

Decreto. 

 

Art. 47 Em casos omissos neste Decreto, caberá à Secretaria Municipal da Administração, por meio da área de Segurança e 

Medicina do Trabalho – SESMT, a avaliação e posteriores providências que se fizerem necessárias. 

 

Art. 48 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bauru, 26 de junho de 2.019. 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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MODELO DA JUSTIFICATIVA A SER ENCAMINHADA À SESMT 
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ANEXO II 

NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – NAT 

PREENCHIMENTO ELETRÔNICO 

 

INSTRUÇÕES: 

 

Como a acessar Guia de Preenchimento NAT em meio eletrônico: 

 

 Site da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) > Servidor > Intranet > Links Importantes >  SESMT – Registro de Acidente de 

Trabalho > Acidentes de Trabalho  >  Guia de Preenchimento NAT.  

Como preencher: 

1. As guias a serem preenchidas são:- emitente, acidentado, acidente ou doença e testemunhas. 

 

2. Todos os itens seguidos de asterisco (*) são de preenchimento obrigatório (exceto os padronizados de identificação da Prefeitura). 

 

3. Os itens passíveis de gerar dúvidas são seguidos de um sinal de interrogação (?), bastando deslizar o mouse sobre o mesmo para obter a 

explicação sobre como preencher. 

 

4. Ao concluir o preenchimento de cada guia, clicar em “Avançar”. 

 

5. Caso ocorra o esquecimento do preenchimento de algum dos itens obrigatórios, ao se clicar em “Avançar” aparecerá mensagem em letra 

vermelha indicando o item faltante. 

 

6. Concluído o preenchimento das guias citadas no item 1, avance para a última guia “Confirmação Prévia”, na qual aparecerá o documento na 

íntegra,  para simples conferência. Uma vez detectado algum erro, retorne ao campo específico e efetue a correção.  Caso não haja erros, clique em 

“Gravar” e em seguida “Imprimir”. 

 

7. Caso o arquivo contendo a  NAT não abra para possibilitar a impressão de forma automática, acesse opcionalmente o seguinte caminho:- 

Site da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) > Servidor > Intranet > Links Importantes >  SESMT – Registro de Acidente de 

Trabalho > Consulta NAT (digitar a matrícula e a data de nascimento do acidentado), clicar no ícone verde, seta para baixo, para realização do 

download da NAT. 

 

8. Ao final do preenchimento, caso resolva desistir da abertura da NAT, basta clicar em “Cancelar” na guia “Confirmação Prévia”.  

 

9. Após a emissão da NAT, o sistema disponibilizará um prazo limite de 24 (vinte e quatro) horas  para a realização de possíveis alterações,  por 

meio do seguinte caminho:- 

Site da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) > Servidor > Intranet > Links Importantes >  SESMT – Registro de Acidente de 

Trabalho > Consulta NAT (digitar a  matricula e a data de nascimento do acidentado), clicar no ícone “lápis amarelo” para a realização das 

alterações necessárias, repetindo todos os procedimentos anteriores para o  preenchimento e a gravação da NAT. 

 

Observação:- Esse procedimento emitirá uma segunda versão da mesma NAT, podendo ser repetido quantas vezes for necessário dentro do prazo 

limite das 24 (vinte e quatro) horas. 

 

http://www.bauru.sp.gov.br/
http://www.bauru.sp.gov.br/
http://www.bauru.sp.gov.br/
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ANEXO III 

 

NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – NAT 

PREENCHIMENTO MANUAL 
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ANEXO IV 

NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO – NAT 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO MANUAL 

 

PARTE I - EMITENTE 

 

Informações relativas ao EMPREGADOR: 

 

Campo 1. Emitente - informar no campo demarcado o dígito que especifica o responsável pela emissão da Notificação de Acidente de Trabalho 

(NAT), sendo: 

1- Empregador;  

2- Sindicato;  

3- Médico;  

4- Segurado ou seus dependentes. 

 

Obs. A informação padrão é 1- Empregador. Porém, caso necessário, esse item pode ser alterado. 

 

Campo 2. Tipo de NAT - informar no campo demarcado o dígito que especifica o tipo de NAT, sendo: 

1. Inicial - refere-se à primeira comunicação do acidente ou doença do trabalho; 

2. Reabertura - quando houver reinício de tratamento ou afastamento por agravamento da lesão (acidente ou doença comunicado anteriormente à 

FUNPREV); 

3. Comunicação de Óbito - refere-se à comunicação do óbito em decorrência de acidente de trabalho. Deverá ser anexada a cópia da Certidão de 

Óbito e, quando houver, o Laudo de Necropsia. 

 

Campo 3. Razão Social/Nome - Prefeitura Municipal de Bauru. (pré-preenchido) 

 

Campo 4. Tipo 1 CNPJ: 46.137.410/0001-80. (pré-preenchido) 

 

Campo 5. CNAE: 84.11-6 - Referente à Administração Pública em Geral. (pré-preenchido) 

 

Campo 6. Endereço: Praça das Cerejeiras, 1-59. (pré-preenchido) 

 

Campo 7. Bairro: Vila Noemy. (pré-preenchido) 

 

Campo 8. CEP: 17.014-900. (pré-preenchido)  

 

Campo 9. Município - Bauru. (pré-preenchido) 

 

Campo 10. UF - SP. (pré-preenchido) 

 

Campo 11. Telefone - 3235-1000. (pré-preenchido)  

 

     Informações relativas ao ACIDENTADO: 

 

     Campo 12. Nome - informar o nome completo do servidor acidentado, sem abreviaturas. 

 

Campo 13. Data de Nascimento - informar a data completa de nascimento do servidor acidentado, utilizando a forma (DD/MM/AAAA). 

 

Campo 14. Sexo - informar o sexo do servidor acidentado usando (1)  para “Masculino” e (2) para “Feminino”. 

 

Campo 15. Estado civil - Informar o código que especifica o estado civil do servidor acidentado, sendo: 

 

1. Solteiro;  

2. Casado;  

3. Viúvo;  

4. Separado;  

5. Outros (quando o estado civil for desconhecido). 

 

Campo 16. Cargo/Função - informar o nome do Cargo/Função do servidor acidentado à época do acidente ou da doença. 

 

Campo 17. Matrícula - informar o número da matrícula do servidor acidentado. 

 

Campo 18. Data de admissão – informar a data de admissão do servidor acidentado, utilizando a forma (DD/MM/AAAA). 

 

Campo 19. Carteira de Identidade (RG) - informar o número do documento de identidade do servidor acidentado. 

 

Campo 20. Secretaria - informar o nome da Secretaria de lotação do servidor acidentado. 
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Campo 21. Lotação - informar o nome do setor de lotação.  Exemplo: Seção, Divisão, Escola, etc. do servidor acidentado. 

 

Campo 22. Endereço do local de trabalho - informar o nome da rua, avenida, praça, etc. e número do endereço do local de trabalho do 

servidor acidentado. 

 

Campo 23. Bairro – informar o nome do bairro do local de trabalho do servidor acidentado. 

 

Campo 24. CEP – informar o número do CEP do local de trabalho do servidor acidentado. 

 

Campo 25. Município – informar o nome do Município do local de trabalho do servidor acidentado. 

 

Campo 26. UF – informar a Unidade da Federação do local de trabalho do servidor acidentado, exemplo: São Paulo (SP). 

 

Campo 27. Telefone do local de trabalho – informar o número do telefone do local de trabalho do servidor acidentado. 

 

Campo 28. Endereço da residência do acidentado - informar o nome da rua, avenida, praça, etc. e número do endereço da residência do 

servidor acidentado. 

 

Campo 29. Bairro - informar o nome do bairro da residência do servidor acidentado. 

 

Campo 30. CEP - informar o número do CEP da residência do servidor acidentado. 

 

Campo 31. Município - informar o nome do Município da residência do servidor acidentado. 

 

Campo 32. UF - informar a Unidade da Federação da residência do servidor acidentado, exemplo: São Paulo (SP). 

 

Campo 33. Telefone do servidor - informar o número do telefone do servidor acidentado.  

 

 

Informações relativas ao ACIDENTE OU DOENÇA: 

 

Campo 34. Data do acidente - informar a data em que o acidente ocorreu. No caso de doença, informar como data do acidente a da conclusão 

do diagnóstico ou a do início da incapacidade laborativa, devendo ser consignada aquela que ocorrer primeiro. A data deverá ser completa, 

utilizando quatro dígitos para o ano. Exemplo: 16/02/2018. 

 

Campo 35. Hora do acidente - informar a hora da ocorrência do acidente, utilizando quatro dígitos (Exemplo: 10:45). No caso de doença, o 

campo deverá ficar em branco. 

 

Campo 36. Após quantas horas de trabalho? - informar o número de horas decorridas desde o início da jornada de trabalho até o momento do 

acidente. No caso de doença, o campo deverá ficar em branco. 

 

Campo 37. Tipo - informar tipo de acidente, (1) para “Típico”, (2) para “Doença” e (3) para “Trajeto”. 

 

Campo 38. Houve afastamento? - informar se houve ou não afastamento do trabalho, (1) para “Sim” e (2) para “Não”. 

 

Obs.: É importante ressaltar que a NAT deverá ser emitida para todo acidente ou doença relacionados ao trabalho, ainda que não haja 

afastamento ou incapacidade. 

 

Campo 39. Último dia trabalhado - informar a data do último dia em que efetivamente houve trabalho do servidor acidentado, ainda que a 

jornada não tenha sido completa. Exemplo: 16/02/2018. 

 

Campo 40. Local do acidente – informar o nome do local onde ocorreu o acidente. Exemplos:  

 

- em estabelecimento de lotação;  

- em estabelecimento fora do local de lotação; 

- em via pública;  

- em via rural; 

- outros. 

 

Campo 41. Especificação do local do acidente - especificar o local onde ocorreu o acidente. Exemplos: sala de aula, sala de atendimento, 

pátio, rampa de acesso, estacionamento, posto de trabalho, cozinha, refeitório, banheiro, escada, corredor, quadra, calçada, oficina, viatura, 

etc. 

Obs. Caso o acidente ocorra fora do local de lotação do servidor acidentado, preencher neste campo o endereço do local do acidente (rua, 

avenida, n.º). 

 

Campo 42. Parte(s) do corpo atingida(s):  
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• para acidente de trabalho: deverá ser informada a parte do corpo diretamente atingida pelo agente causador, seja externa ou internamente (vide 

Tabela 1); 

 

• para doenças profissionais, do trabalho ou equiparadas: informar o órgão ou sistema lesionado (vide Tabela 1). 

 

Obs.: Deverá ser especificado o lado atingido (direito ou esquerdo), quando se tratar de parte do corpo que seja bilateral. 

 

Campo 43. Agente causador - informar o agente diretamente relacionado ao acidente, podendo ser máquina, equipamento, ferramenta, produtos 

químicos, sangue, secreções, etc. Pode ainda ser considerada uma situação específica como queda, choque elétrico, atropelamento, 

perfurocortantes, etc. 

Campo 44. Descrição da situação geradora do acidente ou doença - descrever a situação ou a atividade de trabalho desenvolvida pelo servidor 

acidentado e por outros diretamente relacionados ao acidente. Tratando-se de acidente de trajeto, especificar o deslocamento e informar se o 

percurso foi ou não alterado ou interrompido por motivos alheios ao trabalho. No caso de doença, descrever a atividade de trabalho, o ambiente ou 

as condições em que o trabalho era realizado. 

 

Campo 45. Houve registro policial? - informar se houve ou não registro policial. No caso de constar (1) “SIM” deverá ser encaminhada cópia do 

documento à SESMT - Perícia Médica. 

 

Campo 46. Houve morte? - informar (1) para “Sim” e (2) para “Não”.  

 

Obs.: A comunicação do óbito, em decorrência de acidente de trabalho. Deverá ser anexada a cópia da Certidão de Óbito e, quando houver, o 

Laudo de Necropsia. 

 

 

Informações relativas às TESTEMUNHAS: 

 

Campo 47. Nome - informar o nome completo da testemunha que tenha presenciado o acidente. Caso não haja, poderá ser o primeiro servidor da 

própria área de trabalho do acidentado que recebeu a comunicação do acidente.  

 

Campo 48. Endereço - informar o endereço completo da testemunha. 

 

Campo 49. Bairro - informar o nome do bairro da testemunha. 

 

Campo 50. CEP – informar o número do CEP da testemunha. 

 

Campo 51. Município - informar o município de residência da testemunha. 

 

Campo 52. UF - informar a Unidade da Federação de residência da testemunha. 

 

Campo 53. Telefone - informar o número do telefone da testemunha.  

 

Campo 54. Nome - informar o nome completo da testemunha que tenha presenciado o acidente. Caso não haja, poderá ser o primeiro servidor da 

própria área de trabalho do acidentado que recebeu a comunicação do acidente.. 

 

Campo 55. Endereço - informar o endereço completo da testemunha. 

 

Campo 56. Bairro - informar o nome do bairro da testemunha. 

 

Campo 57. CEP – informar o número do CEP da testemunha. 

 

Campo 58. Município - informar o município de residência da testemunha. 

 

Campo 59. UF - informar a Unidade da Federação de residência da testemunha. 

 

Campo 60. Telefone - informar o número do telefone da testemunha.  

 

Informações relativas à Identificação do responsável pela emissão da  Notificação de Acidente de trabalho (NAT): 

 

Campo 61. Nome - Informar o nome do responsável pela emissão da NAT. 

 

Campo 62. Matrícula e/ou RG - informar o número da matrícula do responsável pela emissão da NAT, caso o emissor da NAT seja servidor, e/ou 

RG, caso o emissor não seja servidor. 

 

Campo 63. Local e Data - informar o local e a data da emissão da NAT, exemplo: Bauru, 16 de fevereiro de 2018. 

Assinatura do responsável pela emissão da NAT - Facultado o uso do carimbo por parte do emissor da NAT.  

 

PARTE II - ATESTADO MÉDICO 

 

Deverá ser preenchido por profissional médico. 
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Campo 64. Unidade de atendimento médico - informar o nome do local onde foi prestado o atendimento médico. 

 

Campo 65. Data - informar a data do atendimento. A data deverá ser completa, utilizando-se quatro dígitos para o ano. Exemplo: 16/02/2018. 

 

Campo 66. Hora – Informar a hora do atendimento utilizando quatro dígitos. Exemplo: 15:10. 

 

Campo 67. Houve internação? - informar se ocorreu internação do servidor acidentado, devendo preencher a quadrícula no campo com dígito (1) 

para "Sim" ou dígito (2) para "Não". 

 

Campo 68. Duração provável do tratamento - informar o período provável do tratamento, mesmo que superior a 15 (quinze) dias. 

 

Campo 69. Deverá o acidentado afastar-se do trabalho durante o tratamento? - informar a necessidade do afastamento do acidentado de suas 

atividades laborais, durante o tratamento, devendo preencher a quadrícula no campo com dígito (1) para "Sim" ou dígito (2) para "Não". 

 

Campo 70. Descrição e natureza da lesão - fazer relato claro e  sucinto, informando a natureza, tipo da lesão e/ou quadro clínico da doença, 

citando a parte do corpo atingida, sistemas ou aparelhos. Exemplos:  

a) edema, equimose e limitação dos movimentos na articulação tíbio társica direita; 

b) sinais flogísticos, edema no antebraço esquerdo e dor à movimentação da flexão do punho esquerdo. 

 

Campo 71. Diagnóstico provável - informar, objetivamente, o diagnóstico. Exemplos:  

a) entorse tornozelo direito;  

b) tendinite dos flexores do carpo. 

 

Campo 72. CID - 10 - classificar conforme a Classificação Internacional de Doenças - CID - 10. Exemplos:  

a) S93.4 - entorse e distensão do tornozelo; 

b) M65.9 - sinovite ou tendinite não especificada. 

 

Campo 73. Observações - citar qualquer tipo de informação médica adicional, como condições patológicas pré-existentes, concausas, se há 

compatibilidade entre o estágio evolutivo das lesões e a data do acidente declarada, se há recomendação especial para permanência no trabalho, 

etc. 

 

Obs.: Havendo recomendação especial para a permanência no trabalho, justificar. 

 

Campo 74. Local e data - informar o local e a data do atendimento médico. 

 

Campo 75. Identificação do Médico Atendente - médico que realizou o primeiro atendimento junto ao servidor acidentado. 

 

Assinatura e carimbo do médico atendente com CRM - deverá ser consignada a assinatura do médico atendente e aposto o seu carimbo com o 

número de registro junto ao Conselho Regional de Medicina - CRM. 
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TABELA 1 

Parte do corpo atingida Especificação da parte do corpo atingida 

Cabeça Couro cabeludo; 

Crânio (inclusive encéfalo); 

Ouvido; 

Pavilhão da orelha; 

Testa; 

Supercílio; 

Olho (inclusive nervo ótico e visão); 

Nariz (inclusive fossas nasais, seios da face e olfato); 

Boca (inclusive lábios, dentes, língua); 

Mandíbula (inclusive queixo); 

Face, partes múltiplas (qualquer combinação das partes da 

cabeça atingidas, ex: olhos e nariz, boca e queixo, etc.); 

Pescoço. 

Membros superiores Braço (acima do cotovelo); 

Antebraço (entre o punho e o cotovelo); 

Punho; 

Mão (exceto punho e dedos); 

Dedo(s); 

Membros superiores, partes múltiplas (qualquer combinação 

das partes dos membros superiores atingidos, ex: braço e 

cotovelo, antebraço e punho, etc.). 

Membros inferiores Coxa; 

Joelho; 

Tornozelo; 

Perna (exceto tornozelo e joelho); 

Pé (exceto artelhos); 

Artelhos (dedos dos pés); 

Membros inferiores, partes múltiplas (qualquer combinação 

das partes que compõe os membros inferiores atingidos, ex: 

coxa e joelhos, pé e artelhos, etc.). 

Tronco Ombro; 

Tórax (inclusive órgãos internos); 

Dorso (inclusive músculos dorsais, coluna e medula espinhal); 

Abdome (inclusive órgãos internos); 

Quadris (inclusive pelve, órgãos pélvicos e nádegas); 

Genitália; 

Tronco, partes múltiplas (qualquer combinação das partes do 

tronco atingidas, ex: tórax e abdome, quadris e genitália, etc.). 

Aparelhos e Sistemas Aparelho respiratório; 

Aparelho circulatório; 

Aparelho digestivo; 

Aparelho urogenital; 

Sistema muscular; 

Sistema esquelético; 

Sistema linfático; 

Sistema nervoso. 
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ANEXO V 

 

FLUXOGRAMA DAS AÇÕES A SEREM ADOTADAS EM CASO DE ACIDENTE FATAL 

 

 


