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Data, Hora e Local: 18/08/2017, às 10hs, na sede. Presença: Maioria. Publicações: Editais de Convocação publi- não serão registradas para distribuição e negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado; (g)
cados regularmente no “DOE-SP” e no “DCI” nas edições dos dias 11, 12 e 15/08/2017. Mesa: Maria Carolina Data de Emissão: A data em que ocorrer a subscrição e integralização das Debêntures da 4ª Emissão pelo DebenOmetto Fontanari - Presidente; Maria Carolina Ometto Fontanari - Secretária. Deliberações: 1 A 3ª Emissão, com turista da 4ª Emissão (“Data de Emissão das Debêntures da 4ª Emissão”); (h) Conversibilidade, Tipo e Forma: As
as seguintes características e condições principais, as quais estão detalhadas e reguladas na Escritura da 3ª Emis- Debêntures da 4ª Emissão serão simples, ou seja, não conversíveis em ações, nominativas, sem emissão de causão: (a) Número da Emissão: As Debêntures da 3ª Emissão representam a 3ª emissão de debêntures da Compa- telas e certiﬁcados; (i) Espécie: As Debêntures da 4ª Emissão serão da espécie com garantia real; (j) Garantias: A
nhia; (b) Quantidade: Serão emitidas 100 Debêntures da 3ª Emissão; (c) Valor Nominal Unitário das Debêntures: Companhia, até a Data de Emissão das Debêntures da 4ª Emissão, cederá ﬁduciariamente ao Debenturista da 4ª
Cada Debênture da 3ª Emissão terá o valor nominal unitário de R$ 100.000,00 na Data de Emissão das Debêntures Emissão a totalidade dos Direitos Creditórios, conforme deﬁnidos na Escritura da 4ª Emissão, na forma do corresda 3ª Emissão (conforme abaixo deﬁnido) (“Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Emissão”); (d) Valor Total pondente aditamento ao “Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos
da Emissão: O valor total da 3ª Emissão será de R$ 10.000.000,00; (e) Número de Séries: A 3ª Emissão será Creditórios e Outras Avenças” celebrado em 20/07/2017 entre a Companhia, como cedente ﬁduciária, o JC Diverrealizada em série única; (f) Regime de Colocação: As Debêntures da 3ª Emissão serão colocadas de forma pri- siﬁcado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, como cessionária ﬁduciária, e a Jus
vada, subscritas e integralizadas exclusivamente pela Jus Capital Gestão de Recursos Ltda., sociedade empresária Capital Gestão de Recursos Ltda., como interveniente anuente (“Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária - 4ª
limitada com sede em São Paulo/SP, na Rua Amauri, 255, 7º andar, sala 03, Jardim Europa, CEP 01448-000, CNPJ Emissão” e, em conjunto com o Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária - 3ª Emissão, os “Aditamentos ao
21.744.796/001-67 ou por um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados por ela indicado, Contrato de Cessão Fiduciária”). Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures da 4ª Emissão serão efetuados
constituído nos termos da Instrução CVM 356, de 17/12/2001, conforme alterada (“Instrução CVM 356”) e da Ins- pela Companhia por meio de liberações, em favor do Debenturista da 4ª Emissão, de recursos depositados em
trução CVM 444, de 8/12/2006, conforme alterada (“Instrução CVM 444”) (“Debenturista da 3ª Emissão”), sem a conta de movimentação restrita de titularidade da Companhia, mantida junto a instituição ﬁnanceira a ser escolhida
intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, e não serão registradas de comum acordo entre as partes (“Conta Controlada - 4ª Emissão” e, em conjunto com a Conta Controlada - 3ª
para distribuição e negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado; (g) Data de Emissão: A data Emissão, as “Contas Controladas”) (“Banco Depositário - 4ª Emissão”), conforme previsto no Contrato de Prestação
em que ocorrer a subscrição e integralização das Debêntures da 3ª Emissão pelo Debenturista da 3ª Emissão de Serviços de Conta Controlada ou aditamento a tal contrato, a ser ﬁrmado entre a Companhia, o Debenturista da
(“Data de Emissão das Debêntures da 3ª Emissão”); (h) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures da 3ª 4ª Emissão, o Banco Depositário - 4ª Emissão e outros, caso aplicável, até a Data de Emissão das Debêntures da
Emissão serão simples, ou seja, não conversíveis em ações, nominativas, sem emissão de cautelas e certiﬁcados; 4ª Emissão (“Contrato de Conta Controlada - 4ª Emissão” e, em conjunto com o Contrato de Conta Controlada - 3ª
(i) Espécie: As Debêntures da 3ª Emissão serão da espécie com garantia real; (j) Garantias: A Companhia, até a Emissão, os “Contratos de Conta Controlada”); (k) Data de Vencimento: As Debêntures da 4ª Emissão terão venData de Emissão das Debêntures da 3ª Emissão, cederá ﬁduciariamente ao Debenturista da 3ª Emissão a totalida- cimento na data de ocorrência do último Evento de Pagamento, conforme deﬁnido na Escritura da 4ª Emissão; (l)
de dos Direitos Creditórios, conforme deﬁnidos na Escritura da 3ª Emissão, conforme previsto no aditamento ao Amortização Obrigatória: A Companhia deverá realizar o pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado das
“Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” Debêntures da 4ª Emissão, da Remuneração das Debêntures da 4ª Emissão (conforme deﬁnidos abaixo) e, caso
celebrado em 20/06/2017 entre a Companhia, como cedente ﬁduciária, o JC Diversiﬁcado Fundo de Investimento aplicáveis, dos encargos moratórios, sempre que se veriﬁcar a ocorrência de um Evento de Pagamento, conforme
em Direitos Creditórios Não Padronizados, como cessionária ﬁduciária, e a Jus Capital Gestão de Recursos Ltda., deﬁnido na Escritura da 4ª Emissão (“Amortização Obrigatória das Debêntures da 4ª Emissão”); (m) Resgate Ancomo interveniente anuente (“Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária - 3ª Emissão”). Os pagamentos a que tecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, resgatar antecipadamente a totalidade
fazem jus as Debêntures da 3ª Emissão serão efetuados pela Companhia por meio de liberações, em favor do das Debêntures da 4ª Emissão em circulação, conforme os procedimentos previstos na Escritura da 4ª Emissão
Debenturista da 3ª Emissão, de recursos depositados em conta de movimentação restrita de titularidade da Com- (“Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da 4ª Emissão”); (n) Atualização do Valor Nominal Unitápanhia, mantida junto a instituição ﬁnanceira a ser escolhida de comum acordo entre as partes (“Conta Controlada rio: O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 4ª Emissão será acrescido do eventual saldo não amortizado da
- 3ª Emissão” e “Banco Depositário - 3ª Emissão”, respectivamente), conforme previsto no Contrato de Prestação Remuneração das Debêntures da 4ª Emissão, conforme deﬁnido abaixo, a cada Amortização Obrigatória das Dede Serviços de Conta Controlada ou aditamento a tal contrato, a ser ﬁrmado entre a Companhia, o Debenturista da bêntures da 4ª Emissão e monetariamente atualizado entre a Data de Emissão das Debêntures da 4ª Emissão e o
3ª Emissão, o Banco Depositário - 3ª Emissão e outros, caso aplicável, até a Data de Emissão das Debêntures da dia útil anterior a cada data de amortização das Debêntures da 4ª Emissão, pelo IPCA acumulado, de forma pro
3ª Emissão (“Contrato de Conta Controlada - 3ª Emissão”). (k) Data de Vencimento: As Debêntures da 3ª Emissão rata temporis, por dias úteis (o “Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 4ª Emissão”); (o) Remuneraterão vencimento na data de ocorrência do último Evento de Pagamento, conforme deﬁnido na Escritura da 3ª ção: Cada uma das Debêntures da 4ª Emissão atribuirá ao seu titular uma remuneração (a “Remuneração das
Emissão; (l) Amortização Obrigatória: A Companhia deverá realizar o pagamento do Valor Nominal Unitário Atua- Debêntures da 4ª Emissão”) de 25% ao ano, incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das
lizado das Debêntures da 3ª Emissão, da Remuneração das Debêntures da 3ª Emissão (conforme deﬁnidos abai- Debêntures da 4ª Emissão, calculada de forma exponencial e cumulativa numa base dias úteis/252, pro rata temxo) e, caso aplicáveis, dos encargos moratórios, sempre que se veriﬁcar a ocorrência de um Evento de Pagamento, poris, considerando-se, para o primeiro período de apuração da Remuneração das Debêntures da 4ª Emissão, o
conforme deﬁnido na Escritura da 3ª Emissão (“Amortização Obrigatória das Debêntures da 3ª Emissão”); (m) intervalo compreendido entre a Data de Emissão das Debêntures da 4ª Emissão (inclusive), mediante a efetiva inResgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, resgatar antecipadamente tegralização das Debêntures da 4ª Emissão, e o dia útil anterior à primeira data de amortização das Debêntures da
a totalidade das Debêntures da 3ª Emissão em circulação, conforme os procedimentos previstos na Escritura da 3ª 4ª Emissão, e, para os períodos subsequentes de apuração da Remuneração das Debêntures da 4ª Emissão, o
Emissão (“Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures da 3ª Emissão”); (n) Atualização do Valor Nomi- intervalo compreendido entre a última data de amortização (inclusive) e o dia útil anterior à próxima data de amornal Unitário: O Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Emissão será acrescido do eventual saldo não amor- tização; (p) Prêmio: As Debêntures da 4ª Emissão atribuirão a seu titular, a título de prêmio, o valor correspondentizado da Remuneração das Debêntures da 3ª Emissão, conforme deﬁnido abaixo, a cada Amortização Obrigatória te a 4% da diferença positiva entre (i) o montante total dos Valores Realizados, conforme deﬁnidos na Escritura da
das Debêntures da 3ª Emissão e monetariamente atualizado entre a Data de Emissão das Debêntures da 3ª 4ª Emissão, e (ii) o valor da soma dos valores efetivamente pagos ao Debenturista da 4ª Emissão a título de Valor
Emissão e o dia útil anterior a cada data de amortização das Debêntures da 3ª Emissão, pelo IPCA acumulado, de Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 4ª Emissão e da Remuneração das Debêntures da 4ª Emissão; (q)
forma pro rata temporis, por dias úteis (o “Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 3ª Emissão”); (o) Encargos Moratórios: Em caso de atraso, pela Companhia, no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias
Remuneração: Cada uma das Debêntures da 3ª Emissão atribuirá ao seu titular uma remuneração (a “Remunera- decorrentes da Escritura da 4ª Emissão, incidirão sobre os valores em atraso, sem prejuízo da Remuneração das
ção das Debêntures da 3ª Emissão”) de 25% ao ano, incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado Debêntures da 4ª Emissão e do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 4ª Emissão, juros de mora à
das Debêntures da 3ª Emissão, calculada de forma exponencial e cumulativa numa base dias úteis/252, pro rata razão de 1% ao mês, além de multa compensatória no valor equivalente a 2% do total devido, independentemente
temporis, considerando-se, para o primeiro período de apuração da Remuneração das Debêntures da 3ª Emissão, de qualquer aviso, notiﬁcação ou interpelação judicial ou extrajudicial; (r) Preço de Subscrição: O preço de subso intervalo compreendido entre a Data de Emissão das Debêntures da 3ª Emissão (inclusive), mediante a efetiva crição das Debêntures da 4ª Emissão será o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 4ª Emissão; (s) Integraliintegralização das Debêntures da 3ª Emissão, e o dia útil anterior à primeira data de amortização das Debêntures zação: As Debêntures da 4ª Emissão serão integralizadas à vista em uma única parcela, em moeda corrente nada 3ª Emissão, e, para os períodos subsequentes de apuração da Remuneração das Debêntures da 3ª Emissão, o cional, na Data de Emissão das Debêntures da 4ª Emissão; (t) Vencimento Antecipado: As Debêntures da 4ª
intervalo compreendido entre a última data de amortização (inclusive) e o dia útil anterior à próxima data de amor- Emissão estarão sujeitas às hipóteses de vencimento antecipado deﬁnidas na Escritura da 4ª Emissão; e (u) Detização; (p) Prêmio: As Debêntures da 3ª Emissão atribuirão a seu titular, a título de prêmio, o valor corresponden- mais Características das Debêntures: As demais características das Debêntures da 4ª Emissão encontram-se
te a 4% da diferença positiva entre (i) o montante total dos Valores Realizados, conforme deﬁnidos na Escritura da detalhadas na Escritura da 4ª Emissão. 3 No âmbito da 3ª Emissão e da 4ª Emissão, a constituição da cessão ﬁdu3ª Emissão, e (ii) o valor da soma dos valores efetivamente pagos ao Debenturista da 3ª Emissão a título de Valor ciária, por meio da qual a Companhia cederá ﬁduciariamente ao 3º Debenturista a totalidade dos Direitos CreditóNominal Unitário Atualizado das Debêntures da 3ª Emissão e da Remuneração das Debêntures da 3ª Emissão; (q) rios, conforme deﬁnidos na Escritura da 3ª Emissão, e ao 4º Debenturista a totalidade dos Direitos Creditórios,
Encargos Moratórios: Em caso de atraso, pela Companhia, no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias conforme deﬁnidos na Escritura da 4ª Emissão, na forma dos Aditamentos ao Contrato de Cessão Fiduciária
decorrentes da Escritura da 3ª Emissão, incidirão sobre os valores em atraso, sem prejuízo da Remuneração das (“Garantias”). 4 No âmbito ou em razão da 3ª Emissão e da 4ª Emissão: (i) a celebração dos Aditamentos à 1ª e 2ª
Debêntures da 3ª Emissão e do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures da 3ª Emissão, juros de mora à Escrituras de Emissão, de seus eventuais aditamentos e de todos os documentos necessários à alteração, entre
razão de 1% ao mês, além de multa compensatória no valor equivalente a 2% do total devido, independentemente outras, da deﬁnição de “Direitos Creditórios” constante da Escritura da 1ª Emissão e da Escritura da 2ª Emissão
de qualquer aviso, notiﬁcação ou interpelação judicial ou extrajudicial; (r) Preço de Subscrição: O preço de subs- para reduzir o seu percentual; (ii) a celebração dos Aditamentos ao Contrato de Cessão Fiduciária, de seus evencrição das Debêntures da 3ª Emissão será o Valor Nominal Unitário das Debêntures da 3ª Emissão; (s) Integrali- tuais aditamentos e de todos os documentos necessários à constituição e formalização das Garantias; e (iii) a cezação: As Debêntures da 3ª Emissão serão integralizadas à vista em uma única parcela, em moeda corrente na- lebração dos Contratos de Conta Controlada e de seus eventuais aditamentos, bem como a prática de todos os atos
cional, na Data de Emissão das Debêntures da 3ª Emissão; (t) Vencimento Antecipado: As Debêntures da 3ª relacionados à eventual abertura das Contas Controladas de titularidade da Companhia junto ao Banco Depositário
Emissão estarão sujeitas às hipóteses de vencimento antecipado deﬁnidas na Escritura da 3ª Emissão; e (u) De- - 3ª Emissão e ao Banco Depositário - 4ª Emissão, incluindo, mas não se limitando a, entrega, celebração e/ou
mais Características das Debêntures: As demais características das Debêntures da 3ª Emissão encontram-se preenchimento de documentos, formulários, notiﬁcações, declarações ou qualquer outro documento que venha a
detalhadas na Escritura da 3ª Emissão. 2 A 4ª Emissão, com as seguintes características e condições principais, as ser necessário para a sua formalização. 5 A autorização para a Diretoria da Companhia a, observadas as condições
quais serão detalhadas e reguladas na Escritura da 4ª Emissão: (a) Número da Emissão: As Debêntures da 4ª descritas no item 1. e no item 2. acima, praticar todos e quaisquer atos necessários à efetivação das deliberações
Emissão representam a 4ª emissão de debêntures da Companhia; (b) Quantidade: Serão emitidas 100 Debêntures mencionadas nos itens 1. a 4. acima, incluindo, mas não se limitando a (a) negociação e assinatura dos instrumenda 4ª Emissão; (c) Valor Nominal Unitário das Debêntures: Cada Debênture da 4ª Emissão terá o valor nominal tos (inclusive eventuais aditamentos) necessários à realização da 3ª Emissão e da 4ª Emissão, bem como a consunitário de R$ 100.000,00 na Data de Emissão das Debêntures da 4ª Emissão (conforme abaixo deﬁnido) (“Valor tituição, formalização e operacionalização das Garantias e das Contas Controladas, incluindo, mas não se limitanNominal Unitário das Debêntures da 4ª Emissão”); (d) Valor Total da Emissão: O valor total da 4ª Emissão será de do, às Escrituras de Emissão, aos Aditamentos à 1ª e 2ª Escrituras de Emissão, aos Aditamentos ao Contrato de
R$ 10.000.000,00; (e) Número de Séries: A 4ª Emissão será realizada em série única; (f) Regime de Colocação: Cessão Fiduciária, aos Contratos de Conta Controlada, bem como quaisquer aditamentos, procurações, formuláAs Debêntures da 4ª Emissão serão colocadas de forma privada, subscritas e integralizadas exclusivamente pela rios, cartas, declarações e notiﬁcações, bem como à prática de todos os atos relacionados à publicação e ao regisJus Capital Gestão de Recursos Ltda., sociedade empresária limitada com sede em São Paulo/SP, na Rua Amauri, tro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes, incluindo providências junto à JUCESP
255, 7º andar, sala 03, Jardim Europa, CEP 01448-000, CNPJ 21.744.796/001-67 ou por um Fundo de Investimen- ou quaisquer outras autarquias ou órgãos junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a
to em Direitos Creditórios Não-Padronizados por ela indicado, constituído nos termos da Instrução CVM 356, de implementação e divulgação da 3ª Emissão e da 4ª Emissão em qualquer hipótese, sem necessidade de nova
17/12/2001, conforme alterada (“Instrução CVM 356”) e da Instrução CVM 444, de 8/12/2006, conforme alterada aprovação societária pela Companhia; e (b) ratiﬁcação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações
(“Instrução CVM 444”) (“Debenturista da 4ª Emissão” e, em conjunto com o Debenturista da 3ª Emissão, os “De- mencionadas nos itens 1. a 4. acima, incluindo a ratiﬁcação das assinaturas nas Escrituras de Emissão. Encerrabenturistas”), sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, e mento: Nada mais. JUCESP nº 402.791/17-4 em 31/08/2017.

SPDM - Associacao Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Centro Estadual de Analises Clinicas - CEAC-Zona Leste
CNPJ nº 61.699.567/0015-98
REGULAMENTO DE COMPRAS
&DStWXOR,)LQDOLGDGH$UWLJR2SUHVHQWHUHJXODPHQWRWHPSRU¿QDOLGDGHQRUPDWL]DUDVDo}HVGR6HUYLoRGH SHORSUHVWDGRUGHVHUYLoRFRPRSRUH[HPSORKRUiULRGHIXQFLRQDPHQWRUHFXUVRVKXPDQRVHQYROYLGRVPDWHULDLV
&RPSUDVGR&($&=RQD/HVWHEHPFRPRHVWDEHOHFHUFULWpULRVSDUDDFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVYLVDQGR garantir os DVHUHPHPSUHJDGRVHFRQVXPLGRVHRXWURVÒQLFR2SURFHVVRFRQYRFDWyULRGHIRUQHFHGRUSDUDYDORUHVDWp
princípios da moralidade, economicidade, impessoalidade, isonomia e demais a estes correlatos pelo CEAC. Artigo 5VHUiSURFHGLGRGHFRWDomRHDFLPDGH5VHUiSXEOLFDGRHPMRUQDOGHJUDQGHFLUFXODomRRX
&DUDFWHUL]DPRVFRPRFRPSUDDDTXLVLomRRXFRQWUDWDomRUHPXQHUDGDGHPDWHULDLVGHFRQVXPRPHGLFDPHQ- GLiULRR¿FLDOGDXQLmR$UWLJR3DUDDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRDHPSUHVDYHQFHGRUDGHYHUiDSUHVHQWDUFySLDGR
WRVHTXLSDPHQWRVPpGLFRVHJrQHURVDOLPHQWtFLRVDOpPGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVSRUSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDV FRQWUDWRVRFLDOFDUWmRGHLQVFULomRQR&DGDVWUR*HUDOGH&RQWULEXLQWHGR0LQLVWpULRGD)D]HQGDHRXWURVGRFX&DStWXOR,,'DV&RPSUDV$UWLJR$VFRPSUDVVHUmRUHDOL]DGDVSRUSUR¿VVLRQDOKDELOLWDGRFRQWUDWDGRSHOD PHQWRVGHDFRUGRFRPRWLSRGHFRQWUDWR$UWLJR6HUmRFOiXVXODVQHFHVViULDVSDUDFRQVWDUGRVFRQWUDWRVD 
,QVWLWXLomRTXHWHUiVXDVDWULEXLo}HVHFRPSHWrQFLDVGHVFULWDVQRPDQXDOGHSURFHGLPHQWRVGR&($&$UWLJR$V 2EMHWRE 3UD]RGHHQWUHJDF 9LJrQFLDG 3UHoRH 'HYHUHVHUHVSRQVDELOLGDGHVGDVSDUWHVI 5HVFLVmRJ )RUR
FRPSUDVVHUmRHIHWXDGDVDSyVFRWDomRGHSUHoRVHDXWRUL]DGDVSHOR'LUHWRUQRWRFDQWHDSUHoRVTXDQWLGDGHH K )RUPDHFRQGLo}HV&DStWXOR9,'D&RQWUDWDomRGH2EUDV$UWLJR$VPRGDOLGDGHVGHFRQWUDWDomRGH
TXDOLGDGHGRVSURGXWRV$VFRWDo}HVSRGHUmRVHUUHDOL]DGDVYLDWHOHIRQHIDFVLPLOHHRXPHLRHOHWU{QLFR HPDLO REUDVVHUmRGHWHUPLQDGDVDWUDYpVGRVVHJXLQWHVOLPLWHVWHQGRHPYLVWDRYDORUHVWLPDGRGDFRQWUDWDomR, &RQYLFRPXQLGDGHGHFRPSUDVRX3RUWDO(OHWU{QLFR &DStWXOR,,,'RV3URFHGLPHQWRVGH&RPSUDV$UWLJR3DUDD WHDWp5,, 7RPDGDGHSUHoRVHQWUH$FLPDGH5DWp,,, &RQFRUUrQFLDDFLPD
DTXLVLomRGHEHQVHVHUYLoRVVHID]QHFHVViULRRFXPSULPHQWRGDVVHJXLQWHVHWDSDVD (PLVVmRGDVROLFLWDomRGH GH5$UWLJR3DUDDUHDOL]DomRGHREUDVGHYHUmRVHUHODERUDGRVSUHYLDPHQWHRVSURMHWRVEiVLFRV
FRPSUDVE 6HOHomRGHIRUQHFHGRUHVF $SXUDomRGDPHOKRURIHUWDSUHoRFRQGLo}HVGHSDJDPHQWRFRQGLo}HV HH[HFXWLYRVEHPFRPRRFURQRJUDPDItVLFR¿QDQFHLURGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVHOLPLWHVGDVWDEHODVGHSUHoRV
ORJtVWLFDVGHDWHQGHURSHGLGRHPWHUPRVGDTXDQWLGDGHGDTXDOLGDGHHRSUD]RGHHQWUHJDG (PLVVmRGDRUGHP YLJHQWHVQRPHUFDGRHDLQGD, 3URMHWREiVLFRFRQMXQWRGHHOHPHQWRVQHFHVViULRVHVX¿FLHQWHVFRPQtYHOGH
GHFRPSUDVH $SURYDomRGDFRPSUDSHOR'LUHWRUI &RQ¿UPDomRGDFRPSUDFRPIRUQHFHGRUHV$UWLJR$VROLFL- SUHFLVmRDGHTXDGRSDUDFDUDFWHUL]DUDREUDRXRFRPSOH[RGHREUDVHODERUDGRFRPEDVHQDVLQGLFDo}HVGRVHVWDomRGHFRPSUDGHYHUiSDUWLUGDVXQLGDGHVGHVHUYLoRVFRQWHQGRDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HVD 'HVFULomRGREHP WXGRVWpFQLFRVSUHOLPLQDUHVTXHDVVHJXUHPDYLDELOLGDGHWpFQLFDHRDGHTXDGRWUDWDPHQWRGRLPSDFWRDPELHQWDO
RXVHUYLoRDVHUDGTXLULGRE (VSHFL¿FDo}HVWpFQLFDVF 4XDQWLGDGHDVHUDGTXLULGDG 5HJLPHGDFRPSUDURWLQD GRHPSUHHQGLPHQWRHTXHSRVVLELOLWHDDYDOLDomRGRFXVWRGDREUDHGH¿QLomRGRVPpWRGRVHGRSUD]RGHH[HFXRXXUJrQFLDÒQLFR$VFRPSUDVGRVEHQVGHXVRIUHTHQWHLVWRpRVGHURWLQDHRVSDGURQL]DGRVSDUWLUmRVHP- omR,, 3URMHWRH[HFXWLYRFRQMXQWRGHHOHPHQWRVQHFHVViULRVHVX¿FLHQWHVjH[HFXomRFRPSOHWDGDREUDGHDFRUSUHGDVXQLGDGHVGHHVWRTXH$UWLJR6HUiFRQVLGHUDGRUHJLPHGHFRPSUDXUJHQWHDDTXLVLomRGHPDWHULDOHRX GR FRP DV QRUPDV SHUWLQHQWHV GD$%17 ,,,  &URQRJUDPD ItVLFR¿QDQFHLUR  GRFXPHQWR FRQWHQGR D SUHYLVmR GH
VHUYLoRFRPLPHGLDWDQHFHVVLGDGHGHXWLOL]DomR~QLFR$XQLGDGHGHVHUYLoRUHTXLVLWDQWHGHYHUiMXVWL¿FDUSRU SUD]RGHH[HFXomRGHFDGDHWDSDGDREUDHUHVSHFWLYRGHVHPEROVR¿QDQFHLUR$UWLJR1DHODERUDomRGRVSURHVFULWRDFRPSUDGHXUJrQFLD$UWLJR$VHOHomRGHIRUQHFHGRUHVGHEHQVHVHUYLoRVGHYHUiVHUFULWHULRVDOHYDQ- MHWRV EiVLFRV H H[HFXWLYR GHYHUmR VHU FRQVLGHUDGRV RV VHJXLQWHV UHTXLVLWRV ,  6HJXUDQoD ,,  Funcionalidade e
GRVHHPFRQVLGHUDomRDLGRQHLGDGHDTXDOLGDGHGRVPDWHULDLVRXGRVVHUYLoRVRIHUHFLGRVRVSUHoRVDVVLPFRPR DGHTXDomRDRLQWHUHVVHS~EOLFR,,, (FRQRPLDQDH[HFXomRFRQVHUYDomRHRSHUDomR,9 (FRQRPLDQDH[HFXomR
JDUDQWLDGHHQWUHJDIDFLOLGDGHGHPDQXWHQomRIDFLOLGDGHGHUHSRVLomRHGLVSRQLELOLGDGHGHDWHQGLPHQWRGHXUJrQ- FRQVHUYDomRHRSHUDomRVHPSUHMXt]RGDREUDRXGRVHUYLoR9 Acessibilidade; 9, $GRomRGDVQRUPDVWpFQLFDV
FLDTXDQGRQHFHVViULD~QLFR2&($&=RQD/HVWHSRGHUiDTXDOTXHUWHPSRGHVFODVVL¿FDUDSURSRVWDRXGHV- DGHTXDGDV9,, $YDOLDomRGHFXVWRGH¿QLomRGHPpWRGRVHSUD]RGHH[HFXomR$UWLJR2SURFHVVRGHFRQWUDTXDOL¿FDURSURSRQHQWHVHPTXHDHVVHFDLEDGLUHLWRDLQGHQL]DomRRXUHHPEROVRQDKLSyWHVHGHYLUDWRPDUFRQKH- WDomRGHHPSUHVDGHYHUiREHGHFHUDVVHJXLQWHVHWDSDV, 3XEOLFDomR,, (GLWDO TXDQGRQHFHVViULRiDOoDGD ,,, 
FLPHQWRGHIDWRRXFLUFXQVWkQFLDTXHGHVDERQHVXDLGRQHLGDGH¿QDQFHLUDHWpFQLFDRXFRPSURPHWDVXDFDSDFLGD- 6HOHomR,9 $SURYDomRWpFQLFD9 $SXUDomRGDPHOKRUSURSRVWD9, &HOHEUDomRGRFRQWUDWR$UWLJR3DUDD
GHGHSURGXomRUHODWLYRDHQWUHJDHTXDOLGDGHGRVSURGXWRV$UWLJR3DUDDDSXUDomRGRPHOKRUSUHoRGHYHUmR HVFROKDGDVHPSUHVDVTXHLUmRSDUWLFLSDUGDVHOHomRGHYHUmRVHUFRQVLGHUDGRVRUHJLPHGHFRQWUDWDomRDLGRQHLVHUFRWDGRVQRPtQLPRIRUQHFHGRUHVTXDQGRDVFRPSUDVWLYHUHPXPYDORUDFLPDGH53DUDDV GDGHGDHPSUHVDDTXDOLGDGHSUD]RGHHQWUHJDHRPHQRUFXVWR$UWLJR$VHPSUHVDVSDUWLFLSDQWHVGHYHUmR
FRPSUDVUHDOL]DGDVHPUHJLPHGHXUJrQFLDVHPSUHTXHSRVVtYHOVHUmRIHLWDVFRWDo}HVYLDWHOHI{QLFDIDFVtPLOH DSUHVHQWDUSURSRVWDGHH[HFXomRGDREUDQRVPROGHVGRSURMHWRGHH[HFXomRDWUDYpVGHXPFURQRJUDPDGHH[HHRXPHLRHOHWU{QLFRVHPSUHFRPDSURYDomRGR'LUHWRU)LFDH[FOXtGDGHFRWDomRTXDQGRREHPRXVHUYLoR FXomRGDREUDHRFXVWRWRWDO'HYHUmRDLQGDDSUHVHQWDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV, &ySLDGRFRQWUDWRVRFLDOUHSRVVDVHUIRUQHFLGRSRUXP~QLFRIRUQHFHGRUHPIDFHGHHVSHFL¿FDomRH[LVWHQWHFRPDGHYLGDFRPSURYDomRLVWR JLVWUDGRQDMXQWDFRPHUFLDORXQRyUJmRFRPSHWHQWH,, &ySLDGRVWUrV~OWLPRVEDODQoRV,,, &HUWLG}HVS~EOLFDVGH
pGRFXPHQWRTXHDWHQGDRFDUiWHUGHH[FOXVLYLGDGH$UWLJR'HYHUiVHUDSUHVHQWDGRDR'LUHWRUSDUDDSURYDomR LQH[LVWrQFLDGHGpELWR PXQLFLSDLVHVWDGXDLVIHGHUDLV,166)*76  ,9 &HUWLGmRIRUHQVH FHUWLG}HVGD-XVWLoD
GHFRPSUDUHODWyULRFRQVWDQGRQRPtQLPRD 1RPHGREHPRXVHUYLoRDVHUDGTXLULGRE )RUPDGDDSUHVHQWDomR )HGHUDO&RPXPGHGLVWULEXLo}HV&tYHLVH[HFXWLYRV¿VFDLVIDOrQFLDFRQFRUGDWDHSURWHVWR 9 $SUHVHQWDomRGD
FRPSULPLGR DPSROD OLWUR SDFRWH HWF  F  &RQVXPR PHQVDO G  3UHoR RIHUWDGR PHQRU SUHoR GD FRWDomR  H  LQVFULomRMXQWRDR&5($~QLFRVRPHQWHSDUWLFLSDUmRGDVHOHomRDVHPSUHVDVTXHDWHQGHUHPWRGRVRVUHTXLVLWRV
4XDQWLGDGHDXWRUL]DGDSDUDFRPSUDÒQLFR$VFRWDo}HVVHUmRVHPSUHDSUHVHQWDGDVSHORVIRUQHFHGRUHVSRUHV- GRSUHVHQWHLQFLVR$UWLJR2FRQWUDWRGHHPSUHLWDGDUHJXODUVHiSHODVVXDVFOiXVXODVSHORGLUHLWRFLYLOHSHORV
FULWRIDFVLPLOHRXSRUPHLRHOHWU{QLFRGHYHQGRDVPHVPDVVHUHPDUTXLYDGDVQR6HUYLoRGH&RPSUDVSHORSUD]R SULQFtSLRVGDWHRULD3ROtWLFDGHFRQWUDWRV$UWLJR$H[HFXomRGDREUDGHYHUiVHU¿VFDOL]DGDGHPRGRVLVWHPiGHDQRV&DStWXOR,9'DV&RPSUDVGH3HTXHQR9DORU$UWLJR6HUiFRQVLGHUDGRFRPSUDGHSHTXHQR WLFRHSHUPDQHQWHSHOD,QVWLWXLomRGHPDQHLUDDID]HUFXPSULUULJRURVDPHQWHRVSUD]RVFRQGLo}HVHHVSHFL¿FDo}HV
YDORUDVDTXLVLo}HVIHLWDVDWpRYDORUPi[LPRGH5$UWLJR$VFRPSUDVGHSHTXHQRYDORUHVWmRGLV- SUHYLVWDVQRFRQWUDWRHQRSURMHWRGHH[HFXomR$UWLJR&DEHUiDRJHVWRUGDREUD, 5HMHLWDURVVHUYLoRVRX
SHQVDGDVGRFXPSULPHQWRGDVIRUPDOLGDGHVH[LJLGDVSDUDFRPSUDVDFLPDGHVVH³TXDQWXP´QmRVHH[LPLQGRHQ- PDWHULDLVTXHQmRFRUUHVSRQGDPjVFRQGLo}HVHHVSHFL¿FDo}HVHVWDEHOHFLGDV,, 9HUL¿FDUVHRVYDORUHVFREUDGRV
WUHWDQWRGDGHYLGDFRPSURYDomRGHFRQWDVRXVHMDR3HGLGRGH&RPSUDVR4XDGURGH3UHoRVDVVLQDGRSHOR FRUUHVSRQGHPDRVVHUYLoRVHIHWLYDPHQWHH[HFXWDGRVHSUD]RVHVWDEHOHFLGRV,,, $FRPSDQKDURULWPRGHH[HFXomR
UHVSRQViYHOGHFRPSUDVHDDXWRUL]DomRGR'LUHWRUQDRUGHPGHIRUQHFLPHQWR&DStWXOR9'D&RQWUDWDomRGH da obra; ,9 (PLWLUSDUHFHU¿QDODRWpUPLQRGDREUD&DStWXOR9,,'DV'LVSRVLo}HV*HUDLV$UWLJR&RPR
6HUYLoR$UWLJR3DUD¿QVGRSUHVHQWH5HJXODPHQWRFRQVLGHUDVH6HUYLoRWRGDFRQVWUXomRUHIRUPDDPSOLD- WRGDVDVFRPSUDVGHEHQVHVHUYLoRVGHYHUiVHUHPLWLGDSHORIRUQHFHGRUQRWD¿VFDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGDRX
omRIDEULFDomRUHFXSHUDomRPDQXWHQomRUHDOL]DGDVFRPPmRGHREUDSUySULDGR&($&=RQD/HVWHGHWHUFHLURV H[FHSFLRQDOPHQWHHPFRPSUDVGHSHTXHQRYDORUUHFLERGDWDGRHDVVLQDGRQRYDORUWRWDOGDFRPSUD$UWLJR
SHVVRDItVLFDRXMXUtGLFD$UWLJR2VVHUYLoRVFRQWUDWDGRVFRPYDORUGHDWp5SRGHUmRWHUVXDVROLFL- 2VYDORUHVHVWDEHOHFLGRVQRV$UWLJRVHGHVWH5HJXODPHQWRSRGHUmRSHULRGLFDPHQWHVHUHPUHYLVWRVHDWXDWDomRGHSURSRVWDVDWUDYpVGDPRGDOLGDGH³FDUWDFRQYLWH´DRIRUQHFHGRU$FLPDGH5FRQWHPSODQGRR OL]DGRVSHOD'LUHWRULDGR&($&=RQD/HVWH$UWLJR2VFDVRVRPLVVRVRXGXYLGRVRVQDLQWHUSUHWDomRGHVWH
WLSRRSRUWHDFDUDFWHUtVWLFDGRVHUYLoRDVHUUHDOL]DGRSRGHUiVHUSURFHGLGRGHSURMHWRHPHPRULDOGHVFULWLYRDFL- 5HJXODPHQWRVHUmRUHVROYLGRVSHOD'LUHWRULDGR&($&=RQD/HVWH$UWLJR(VWH5HJXODPHQWRHQWUDHPYLJRU
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