
RESOLUÇÃO SES Nº 1864 DE 25 DE JUNHO DE 2019 
 
DISPÕE SOBRE A RELAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E VIGILÂNCIA SENTINELA E 
REVOGA A RESOLUÇÃO SES Nº 674, DE 12 DE JULHO DE 2013. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- a Portaria de Consolidação n° 4, de 28 de setembro de 2017, Anexo 1 do Anexo V, que define a Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde pública e privados 
em todo território nacional, no termo do anexo, e dá outras providências; 
 
- a Portaria de Consolidação n° 5, de 28 de setembro de 2017, Capítulo XII, Seção I que define a lista nacional de 
doença e agravos, na forma do Anexo XLIII, a serem monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidades 
sentinelas e suas diretrizes; 
 
- a necessidade de atualização da relação de Agravos e Doenças de Notificação Compulsória - DNC para adequação 
à necessidade de saúde do estado; 
 
- que o controle de algumas doenças de transmissão respiratória necessita de conhecimento imediato de cada caso 
para desencadeamento das medidas de controle; 
 
- o atual cenário epidemiológico do Estado do Rio de Janeiro, com a circulação do vírus Zika associada a aumento 
de número de casos de alterações neurológicas ou complicações neurológicas; 
 
- a necessidade de aprimorar a vigilância epidemiológica da Parotidite Infecciosa, bem como as ações de controle 
desta doença devido ao aumento do número de surtos nos últimos dois anos, potencializado pela alta 
transmissibilidade principalmente em adolescentes e adultos jovens e, sendo essa uma doença imunoprevenível; 
 
- a necessidade da disponibilidade de informação consistente e ágil sobre a situação da produção, perfil dos 
trabalhadores e ocorrência de agravos relacionados ao trabalho para orientar as ações de saúde, a intervenção nos 
ambientes e condições de trabalho, subsidiando o controle social; 
 
- a necessidade de dimensionar e incluir agravos de relevância, não contemplados a PRC Nº 4, de 28 de setembro 
de 2017, Anexo III, Capítulo I, II, III, Anexo 1 do Anexo V que versa sobre a da Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, violência contra a mulher e epizootia de notificação 
compulsória e PRC Nº 5, 28 de setembro de 2017 que trata sobre doenças e agravos monitorados por meio da 
estratégia de vigilância em unidades sentinelas, e 
 
- a importância epidemiológica das Micobactérias de Crescimento Rápido e visando facilitar a sua identificação e 
diagnóstico, seguindo a orientação da Nota Técnica Conjunta nº 01/2009 - SVS/MS e ANVISA quanto à necessidade 
da realização da notificação Compulsória e a Resolução nº 1290/2015 da Secretaria Estadual de Saúde do Estado 
do Rio de Janeiro. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Definir a Lista de Notificação Compulsória - LNC de doenças, agravos e eventos de importância para a saúde 
pública a serem monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes.  
 
§ 1º - O rol das doenças, agravos e eventos de saúde passíveis de notificação, imediata ou semanal, estão descritas 
no Anexo I desta resolução. 



 
§ 2º - As doenças e agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória passíveis de monitoramento por 
meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas estão descritas no Anexo II desta resolução. 
 

Art. 2º - Para fins de notificação compulsória de doenças e agravos ou eventos de saúde considerar-se-ão os 
seguintes termos: 
 
I - agravo: qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais 
como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada; 
 
II - autoridades de saúde: o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
responsáveis pela vigilância em saúde em cada esfera de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS);  
 
III - doença: enfermidade ou estado clínico, independente de origem ou fonte, que represente ou possa representar 
um dano significativo para os seres humanos; 
 
IV - epizootia: doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública; 
 
V - evento de saúde pública (ESP): situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a 
ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico 
epidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a 
severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou 
acidentes; 
 
VI - notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais 
de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita 
ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública podendo ser imediata ou semanal; 
 
VII - notificação compulsória imediata (NCI): notificação compulsória realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a 
partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação 
mais rápido disponível; 
 
VIII - notificação compulsória semanal (NCS): notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a partir do 
conhecimento da ocorrência de doença ou agravo; 
 
IX - notificação compulsória negativa: comunicação semanal realizada pelo responsável pelo estabelecimento de 
saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, 
agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória; e 
 
X - vigilância sentinela: modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de saúde estratégico para a 
vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de interesse para a saúde pública, com participação 
facultativa, segundo norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS). 
 
Art. 3º - Os casos suspeitos de doenças neuroinvasivas por arbovírus deverão ser considerados casos agudos. 
 
§ 1º - São casos de doenças neuroinvasivas por arbovírus:  
 
I- encefalite viral aguda (CID 10 - A86); 
 
II- mielite transversa viral aguda (CID 10 - G05.1); 



 
III- encefalomielite disseminada aguda (CID 10 - G05.8); 
 
IV- Síndrome de Guillain-Barré (CID 10 - G61.0), e 
 

V- Síndromes Neurológicas Centrais ou Periféricas. 

§ 2º - Os casos de doenças neuroinvasivas por arbovírus deverão ser notificadas em até 24h, via FormSUS, disponível 
no endereço eletrônico http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao= 35724. 
 
Art. 4º - Os casos de suspeita ou confirmação de Parotidite Infecciosa (CID 10 - B26), Varicela (CID 10 - B01), 
Esporotricose Humana (CID 10 - B42) e Esporotricose Animal deverão ser notificados da seguinte forma: 
 
I- Os casos de Parotidite Infecciosa deverão ser notificados semanalmente e registrados no Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação - SINAN, através da Ficha Individual de Notificação/Conclusão (Anexo III) ou na Ficha de 
Surto (Anexo IV) na ocorrência do mesmo; 
 
II- Os casos de varicela graves internados, óbitos e recém-nascido de mãe que teve varicela na gestação ou até 48h 
após o parto, deverão ser notificados em até 24h, via FormSUS, disponível no endereço eletrônico 
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao= 35964; 
 
III- Os casos suspeitos ou confirmados de Esporotricose Humana deverão ser notificados e investigados via FormSUS 
disponível no endereço eletrônico http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=34377, e 
 
Iv- Os casos de Esporotricose Animal deverão ser notificados via FormSUS, disponível no endereço eletrônico 
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=35086. 
 
Parágrafo Único. Os casos de varicela graves internados, óbitos e recém-nascido de mãe que teve varicela na 
gestação ou até 48h após o parto serão investigados pela vigilância epidemiológica municipal em até 30 dias após 
notificação. 
 
Art. 5º - Os casos de Micobacteriose de Crescimento Rápido deverão ser notificados na Ficha Individual de 
Notificação/Conclusão do SINAN (Anexo III) no prazo máximo de 07 (sete) dias e notificados à Coordenação Estadual 
de Controle de Infecção Hospitalar via FormSUS disponível no endereço eletrônico 
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=16210. 
 
Parágrafo Único. Para efeitos de notificação de casos de Micobacteriose de Crescimento Rápido considerar-se-ão: 
 
I- caso suspeito: paciente submetido a procedimento invasivo (cirúrgicos e não cirúrgicos - incluindo os 
cosmiátricos, acesso por videoscopia ou convencional) que apresente dois ou mais sinais referidos como clínica 
compatível em topografia do sítio operatório, em que não foi realizada a coleta de exames, ou os resultados de 
cultura foram negativos ou sem a identificação de micobactéria de crescimento rápido. Entende-se por clínica 
compatível: hiperemia por mais de uma semana; hipertermia por mais de uma semana; edema por mais de uma 
semana; nódulos com ou sem fistulização; ulcerações; fistulização; drenagem persistente de secreção serosa, 
purulenta, ou piosanguinolenta; difícil cicatrização (não responsivo a tratamentos convencionais); lesão em 
topografia correspondente ao trajeto de cânulas ou trocarte, com ou sem disseminação para áreas adjacentes; 
recidiva das lesões; 
 
II- caso provável: paciente que preenche os critérios de caso suspeito e que apresente granulomas em tecido obtido 
de ferida cirúrgica ou tecidos adjacentes (histopatologia compatível), ou baciloscopia positiva, mas cultura negativa 
para micobactéria, e  
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III- caso confirmado: paciente que preenche os critérios de caso suspeito e apresenta cultura da ferida cirúrgica ou 
tecidos adjacentes positiva com identificação de micobactéria de crescimento rápido. 
 

Art. 6º São agravos de Notificação Compulsória imediata: 
 
I- difteria; 
 
II- hepatite C soroconversão em hemodiálise; 
 
III- leishmaniose Visceral, e 
 
IV- meningite de qualquer etiologia. 
 
Art. 7º Os casos suspeitos ou confirmados de Acidente de Trabalho Grave e Fatal (CID 10 - Y. 96), descritos no Anexo 
I, deverão ser notificados em até 24h e investigados em até 30 dias após a notificação. 
 
§ 1º São considerados casos suspeitos ou confirmados de Acidente de Trabalho Grave e Fatal: 
 
I- acidente de trabalho com mutilações quando ocasiona lesões, tipo: amputações, poli traumatismos, 
esmagamentos, traumatismos crânioencefálicos, fratura de coluna, lesão de medula espinhal, trauma com lesões 
viscerais, eletrocussão, asfixia, queimaduras, perda de consciência e aborto que resultem em internação hospitalar, 
a qual poderá levar à redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho; 
 
II- acidente de trabalho em crianças e adolescentes, e 
 
III- acidente de trabalho fatal. 
 
§ 2º - A notificação de que trata o caput será realizada através da Ficha de Notificação de Acidente de Trabalho 
Grave do SINAN (Anexo V). 
 
§ 3º - O notificante deverá encaminhar cópia da ficha de notificação de acidente de trabalho grave para Divisão de 
Saúde do Trabalhador - SES/SVS/DSTRAB em até 24h. 
 
Art. 8º - Os casos suspeitos ou confirmados de Acidentes de Trabalho simples deverão ser notificados 
semanalmente através da Ficha Individual de Notificação/Conclusão do SINAN (Anexo III). 
 
Parágrafo Único. São considerados acidentes de trabalho simples: 
 
I- disfonia ocupacional; 
 
II- asma ocupacional, e 
 
III- dorsopatias ocupacionais. 
 
Art. 9º - Os gestores municipais do SUS poderão incluir outras doenças e agravos no elenco das Doenças de 
Notificação Compulsória, em seu município, de acordo com o quadro epidemiológico. 
 
Art. 10 - A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e as Secretarias de Saúde dos Municípios deverão 
divulgar, em endereço eletrônico oficial, o número de telefone, fax, endereço de e-mail e/ou formulário para 
notificação compulsória. 



 
Art. 11 - As fichas para notificação de que trata esta Resolução poderão ser acessadas através do sítio eletrônico 
http://portalsinan.saude. gov.br/. 
 
Art. 12 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019 
 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 

 

http://portalsinan.saude/


Gabinete do Secretá1io 

ANEXO 1 

Lista de Notificação Compulsória 

Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) 

Doença Invasiva por "Haemophilus lnfluenza
tt X X 

Doença Meningocócica e outras Meningites X X 

Doenças Neuroinvasivas por Arbovírus: 
a. Encefalite 
b. Mielite 
c. Encefalomielite 
d. Polirradiculoneurite X X 

e. Síndrome de Guillain-Barré 
Periodicidade de notificação f. Outras Slndromes Neurológicas Centrais ou 

Periféricas 
N 

Imediata (!: 24 horas) 
Doença, Agravo e Evento oara 

MS SES 
SM 
s 

1 Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico 

2 
Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e X X 
adolescentes 

3 Acidente de Trabalho Simples 

4 Acidente por animal peçonhento X 

5 Acidente por animal potencialmente transmissor da X 
raiva 

6 Asma Ocuoacional 

7 Botulismo X X X 

8 Câncer Ocupacional 

9 Cólera X X X 

1 
Coqueluche X X 

o 

1 
Dengue 1 

1 Dengue Óbito X X X 2 

1 Dennatoses Ocupacionais 
3 

1 Difteria X X 
4 

1 Disfonia Ocupacional 
5 

1 
Doença de Chagas Aguda X X 

6 

Semanal 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Doenças com suspeita de disseminação intencional: 
a. Antraz pneumônico 
b. Tularemia 
c. Varlola 

Doenças febris hemorrágicas 

emergentes/reemergentes: 
a. Arenavírus 
b. Ebola 
c. Merburg 
d. Lasse 
e. Febre purpürica brasileira 

Doença, morte ou evidêncie de animais com t1gente 
etiológico que podem acarretar a ocorrêncie de 
doençes em humenos, deslace-se entre outrt1s 
classes de animais: 
a. Primatas não humanos 

�: :;�!nos 

d. Morcegos 

Raiva: Morcego morto sem causa definida ou 
encontrt1do em situeç6o não usuel, leis como: voos 

diurnos, atividade alimentar diurni!I, incoordeni!lção de 
movimentos, agressividade, contrações musculares, 
peralisias , encontrado durante o dia no chão ou em 
paredes. 
e. Canídeos 

Raiva: canídeos domésticos ou silvestres que 
apresenteram doença com sintometologia neurológice 
e evolu iram pari!I morte num pariodo da até 1 O dias ou 
confirmado laboratorielmente para raiva. Leishmaniose 
visceral: primeiro registro da canídao doméstico em 
áree indene, confirmedo por meio de identificeç6o 
laboratorial da espécie Leishmania infantum. 
f_ Roedores silvestres 

Peste: Roedores silvestres mortos em áreas de focos 
naturais de peste 

X X 



2 Dorsopatias Ocupacionais 
4 

2 
Esporotricose humana 5 

2 
Esquistossomose 

6 

Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua 
ameaça à saúde pública (ver definição no Art. 4° desta 
resolução) destacando-se: 
a. Alteração no padrão epidemiológico de doença 
conhecida, independente de constar no Anexo I desta 
Resolução; 

2 b. Doença de origem desconhecida; 

7 e. Exposição a contaminantes químicos; X 

d. Exposição à água para consumo humano fora dos 
padrões preconizados pela Portaria MS nº 2914 de 12 
de dezembro de 2011; 
e. Exposição ao ar contaminado, fora dos padrões 
preconizados pela Resolução CONAMA nº 003 de 28 
de junho de 1990; 
f. Acidentes envolvendo radiacões ionizantes e não 
ionizantes por ontes não controladas, por antes 
utilizadas nas atividades industriais ou médicas e 
acidentes de transporte com produtos radioativos da 
classe 7 da ONU. 
g. Desastres de origem natural ou antropogênica 
quando houver desalojados ou desabrigados; 
h. Desastres de origem natural ou antropogênica 
quando houver comprometimento da capacidade de 
funcionamento e infraestrutura das unidades de saúde 
locais em conseouência evento. 

2 Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação X 
8 

2 Febre Amarela X 9 

3 Febre de Chikungunya X 
o 

3 Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de 
X 

1 importância em saúde pública 

3 Febre Maculosa e outras Riquetsioses X 2 

3 Febre Tifóide 3 

3 riseníase 4 

3 rttavirose 5 

3 Hepatite C soroconversão em hemodiálise 
6 

3 Hepatites Virais 7 

3 HIV/AIDS - Infecção pelo vírus da imunodeficiência 
8 humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

3 Infecção pelo HIV em gestantes, parturiente ou 

9 puérpera e crianças expostas ao risco de transmissão 
vertical do HIV; 

4 Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) 
o 

4 Influenza humana produzida por novo subtipo virai X 
1 

4 Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, 
2 incluindo aarotóxicos aases tóxicos e metais pesados) 
4 leishmaniose Tegumentar Americana 3 

4 leishmaniose Visceral 4 

4 leptospirose 5 

4 lesões por Esforço Repetitivo/ Disturbios 

6 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(LERIDORT) 

4 Malária na região extra Amazônica X 7 

4 Micobactéria de Crescimento Rápido X 8 

4 ito: 

9 a. Infantil 
b. Materno 

5 Poliomielite por poliovírus selvagem X 
o 

5 Parotidi1e Infecciosa 
1 
5 Perda Auditiva Induzida por Ruído• PAIR relacionada 
2 ao trabalho 

5 Pneumoconioses Relacionada ao Trabalho 
3 

5 Peste X 4 
5 Raiva humana X 
5 

lis: 
5 a. Adquirida, 
6 b. Congênita; 

c. Em Gestante. 

5 Síndrome da Paralisia Flácida Aguda X 7 

5 Síndrome da Rubéola Congênita X 
8 

Síndrome Respiratória Aguda Grave associada à 
5 Coronavírus 

X 
9 a. SARS - CoV 

b. MERS • CoV 
6 Tétano o 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tétano: 
a. Acidental X 

b. Neonatal 

Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho X 

Tuberculose X 

Varicela X 

Varicela• Caso grave internado ou óbi1o X X 

Violência: doméstica e/ou outras violências X 

Violência: sexual e tentativa de suicídio 

*A Notificação Compulsória seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS 
estabelecido pela SVS/SES e SVS/MS. 

GOVERNO DO ESTADO 

RIO DE JANEIRO 
Secretnria de Saúde 

Gabinete do Secretá1io 

ANEXO li 

Lista de Notificação Compulsória de Doenças e Agravos pela Estratégia de Vigilância em Unidades 
Sentinelas 

1 • Vigilância de Doenças de Transmissão Respiratória 

1 Doença pneumocócica invasiva 

2 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

3 Síndrome Gripal (SG) 

li • Vigilância de Doenças de Transmissão Hídrica e/ou Alimentar 

1 Rotavírus 

2 Doença Diarreica Aguda 

3 Síndrome Hemolítica Urêmica 

Ili • Vigilância de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

1 Síndrome do Corrimento Uretral Masculino 

IV - Sindrome Neurológica Pós Infecção Febril Exantemâtica 

OOVfANO 00 fSTADO 

RIO DE .JANEIRO 
Secretaria de Saúde 

Gabinete do Secretá1io 

ANEXO 111 

FICHA INDIVIDUAL DE NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO 

51!1TEMAOl1 .. FOMM-"ÇAO 011--.VO$Pt,.HDTFICAÇAO 
flCHA Ot!! NOTlflCAÇÃOICONCLUSÃO 

1:r;i---�- 1'7':7', , ê- 1 
t @"- 1!!1---' r;-, 1 
! �- F�� - ' �a.a.--, 1 j ri--, JI'!]-�- fl,=' , 1 

f:1��71 1 r , , lf::l
i-

j:=--.1 •'.';;-º j�-·
1

--"""""-

1 

l 
Conclusão 

lnformaçlwta come'!"'!nta,- • observações 

1-



GOVERNO DO ESTADO 

RIO DE JANEIRO 
Secretaria de Saúde 

Gabinete do Secretálio 

ANEXO IV 
FICHA DE INVESTIGAÇÃO OE SURTO 
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ANEXO V 

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE 

SINAN 

==-��-� ,,. 
D9'\lll(.aoOICao! 
.11,1,Q , .... 1111..- K- .. lnball'ICI _ .... - _,_,.., oarclc.lDcl.l - --� OIII .,...,.,_da, .... par• o 
�l'ICl.ho�'-----••tn-9'_.,.... ... , .. ,,,..._ ___ .-sciw-iu-en1�. 
�-�caa-.. �--
•A.cklMlltMlr- lata!• ..-111 - 11-11110blloJ _...,. _. •u• �ou .,._,ru, • oc-• .-nr.. • 
=--..,.,,,--....,l•raunlD.--•�l>Ula.-llrlaM1-lan.dal...,,._.,.......,_do . � .. ---,..,.. -•,;IM-.:._,.·--- o,ca•klfwo - (pc,11 -�. � � 
__.._ UI---. ftllwfl ,» CdUl'la. IHIO .. - � ._. tGM IH- ""lflll.. -... t.lO,. Hlblit, 
�•• lllf� dil -!Mw I tlbono) q,,.- � lfll � �. 1 .,_. pociMI ...,., 1 � -.00-•11 ou 
permAIINtlalla�...,,o•
·-dalralNllho-ulalw;:H1-.C-•:•_..,a_danbalhollC8NKacampet1---•--

1 ��
ª
�, j 

Dacloa Compktmentarea do Cno 

01•�.-,C,�•---·- Q!l.-put,i,:D- 08-� ... ...,._ 02-�-...-- 01-� ,o.r--

[IJ 

1 �=---==.. :-.� :t�.-

1 �•��•7°�:_'7.: •·- •·- ff::"'-=:::'..:.-' ...- D 1
( Dada1 da �1111 Conlrat.lnlll J �R�CN"JouCPF l�Nome""'�ou� 
1 e 

1 1 1 1 1 1 1 1 .�e--------------� 
Jl'-EmnOmlc.lljCIW;) ��MlnCIPo 

I C03Vof

l

�) I 

r1·- )�------=-------'. -·-
' 

o 
,_.., l-NlaKapkl 'i-� 

�Clf'Jdil�Pmdpil 

11'----------.............. _ _,r�----�1�1�1 �1-�i�, -��

Dt-ta(Jlo 1Ltflà-11deCOMl)�uo&e11� MMIW/�o:tldi;,!idlob,.ioi �t,.JI!: COl'll:Oltffll'l\dire!aà.l 
nil't1amenltpn a oo:rreiu cb aàjefttc 

IC""""- J 1 1 1 1 m,-
......

l!J1�---�11�·----�ll�"'_"'"'� 


	res1864
	anexo1864



