
LEI ALDIR BLANC – INCISO II - GUAURLHOS

Considerando o cadastro a ser realizado para repasse do subsídio mensal previsto na Lei
Aldir  Blanc  nº  14.017/2020  para  espaços  artísticos  ou  culturais,  microempresas  e  pequenas
empresas  culturais,  cooperativas,  instituições  culturais,  coletivos  culturais,  festas  populares,
expressões artísticas/culturais realizadas em espaço público ou organizações culturais comunitárias
com atividades interrompidas por causa da pandemia;

E considerando que o Município de Guarulhos realizará o cadastro por meio do formulário
eletrônico disponível no endereço: https://www.guarulhos.sp.gov.br/mapeamentocultural

Registramos  abaixo,  para  conveniência  dos  interessados,  as  informações  a  serem
solicitadas no referido cadastro. Informamos que o preenchimento não deverá ser realizado
neste documento, e sim diretamente no formulário eletrônico. O registro das informações a
seguir tem a intenção de antecipar as  informações  aos  interessados,  para que os  mesmos
possam se organizar antes do preenchimento do formulário.

Seção I – Informações Gerais

Título Descrição Campo de informação

Nome do beneficiário Registre  abaixo  o  nome  do
espaço  artístico  ou  cultural,
microempresa,  pequena
empresa  cultural,  cooperativa,
instituição,  coletivo  cultural,
festa  popular,  expressão
artística/cultural  realizada  em
espaço público  ou  organização
cultural comunitária

Preenchimento livre

CNPJ  do
beneficiárioPreenchimento
livre

Preencha o campo abaixo com
o CNPJ em caso de beneficiário
formalizado.  Caso  o
beneficiário  não  seja
formalizado  como  pessoa
jurídica, preencha com “0”

Preenchimento livre

Endereço do beneficiário Preencha o campo abaixo com
o  endereço  completo  do
beneficiário.  O  endereço  deve
conter  Rua/Avenida,  número,
bairro,  cidade  e  CEP.  Caso  o
beneficiário  não  possua
endereço  fixo,  preencha  o
campo com “0”.

Preenchimento livre

https://www.guarulhos.sp.gov.br/mapeamentocultural


Nome do representante Registre  abaixo  o  nome
completo  do  representante  do
espaço  artístico  ou  cultural,
microempresa,  pequena
empresa  cultural,  cooperativa,
instituição,  coletivo  cultural,
festa  popular,  expressão
artística/cultural  realizada  em
espaço público  ou  organização
cultural comunitária.

Preenchimento livre

CPF do representante Preencha o campo abaixo com
o  CPF  do  representante  do
beneficiário. O campo deve ser
preenchido  para  beneficiários
identificados tanto como pessoa
física quanto jurídica. 

Preenchimento livre

E-mail do representante Preencha o campo abaixo com
o endereço de e-mail de contato
do  representante  do
beneficiário.

Preenchimento livre

Endereço do representante reencha o campo abaixo com o
endereço  completo  do
representante do beneficiário. O
endereço  deve  conter
Rua/Avenida,  número,  bairro,
cidade e CEP.

Preenchimento livre

Seção II – Dados sobre as atividades culturais do beneficiário

Título Descrição Campo de informação

Tempo de atuação cultural do
beneficiário

Preencha o campo abaixo com
o tempo de atividade cultural do
beneficiário.

1 - Menor que 3 anos

2 - De três a 10 anos

3 - De 11 a 20 anos

4 - Maior que 20 anos

Espaço  utilizado
regularmente  para  as
atividades culturais

Selecione  o  tipo  de  espaço
regularmente  utilizado  para  as
atividades  culturais  do
beneficiário.

1 - Espaço próprio

2 - Espaço locado

3 - Espaço de terceiro

4 - Espaço público

5  -  Não  possui  espaço
físico/fixo

Trabalhadores do beneficiário Selecione a faixa de quantidade 1 – De 1 a 5



de  trabalhadores  que  atuam
diretamente e regularmente nas
atividades  culturais  do
beneficiário

2 – De 6 a 10

3 – De 11 a 20

4 – Acima de 20 a 50

5 – Acima de 50

Natureza do beneficiário Selecione  a  natureza  do
beneficiário  entre  as  opções
abaixo

1 - Microempresa cultural

2 - Pequena empresa cultural

3 - Cooperativa

4 – Instituição cultural

5 - Coletivo cultural

6 - Festa popular

7  -  Expressão  artística/cultural
realizada em espaço público 

8  -  Organização  cultural
comunitária

9 - Outro

Tipo  de  atividade  cultural
realizada pelo beneficiário

Selecione  entre  as  opções
abaixo  o(s)  tipo(s)  de
atividade(s)  realizada(s)
regularmente pelo beneficiário.

pontos de cultura; 

teatros independentes; 

escolas de música,  de capoeira
e  de  artes  e  estúdios,
companhias e escolas de dança; 

circos; 

cineclubes; 

centros  culturais,  casas  de
cultura  e  centros  de  tradição
regionais; 

museus  comunitários,  centros
de memória e patrimônio; 

bibliotecas comunitárias; 

espaços  culturais  em
comunidades indígenas; 

centros  artísticos  e  culturais
afrodescendentes; 

comunidades quilombolas; 

espaços  de  povos  e



comunidades tradicionais;

festas  populares,  inclusive  o
carnaval e o São João, e outras
de caráter regional; 

teatro  de  rua  e  demais
expressões artísticas e culturais
realizadas em espaços públicos;

livrarias, editoras e sebos; 

empresas  de  diversões  e
produção de espetáculos; 

estúdios de fotografia; 

produtoras  de  cinema  e
audiovisual; 

ateliês de pintura, moda, design
e artesanato; 

galerias de arte e de fotografias;

feiras de arte e de artesanato; 

espaços  de  apresentação
musical; 

espaços  de  literatura,  poesia  e
literatura de cordel; 

espaços  e  centros  de  cultura
alimentar  de  base  comunitária,
agroecológica  e  de  culturas
originárias,  tradicionais  e
populares;

outros  espaços  e  atividades
artísticos e culturais.

Seção III – Solicitação do benefício

Título Descrição Campo de informação

Solicitação Ao  assinalar  o  campo  abaixo
você  estará  solicitando  o
subsídio  referente  aos
benefícios financeiros previstos
nos inciso II do Artigo 2º da Lei
Federal  Aldir  Blanc  nº
14.017/2020

Manifesto  solicitação  do
benefício  previsto  no  II  do
Artigo 2º da Lei  Federal  Aldir
Blanc nº 14.017/2020

Manifestação  de  interrupção
das atividades

Ao  assinalar  a  declaração
abaixo  você  manifesta  que  as

1  -  Sim,  sofremos  interrupção
ou  redução  das  atividades



atividades  culturais  sofreram
interrupção ou redução durante
a pandemia do covid19.

culturais durante a pandemia;

2  -  Não  sofremos  interrupção
ou  redução  das  atividades
culturais durante a pandemia.

Tipo de impacto Selecione  abaixo  o(s)
impacto(s)  sofridos  pelo
beneficiário durante a pandemia
do covid19

Demissão;

Redução de salário;

Redução  da  jornada  de
trabalho;

Realização de teletrabalho;

Não houve impacto.

Inscrição em outros cadastros
culturais

Assinale caso esteja inscrito em
um  ou  mais  dos  cadastros
abaixo.  Obs:  A  inscrição  nos
cadastros  abaixo  não  é
obrigatória  para  o recebimento
do subsídio emergencial:

Cadastros Estaduais de Cultura;

Cadastro Nacional de Pontos e
Pontões de Cultura;

Cadastros Estaduais de Pontos e
Pontões de Cultura;

Sistema  Nacional  de
Informações  e  Indicadores
Culturais;

Sistema  de  Informações
Cadastrais  do  Artesanato
Brasileiro; e

Cadastros  referentes  a  projetos
culturais  apoiados  nos  termos
da Lei  nº  8.313,  de  23  de
dezembro de 1991, nos vinte e
quatro  meses  imediatamente
anteriores à data de publicação
da Lei nº 14.017, de 2020.

Seção IV – Valor solicitado e contrapartida

Descreva no campo abaixo o valor a ser solicitado como subsídio. O valor deverá considerar os
repasses para até quatro meses entre o mínimo e máximo de R$3.000,00 e R$10.000,00. Ou seja, o
mínimo a ser solicitado é o repasse único de R$3.000,00 e o máximo a ser solicitado são quatro
parcelas de R$10.000,00. Antes de definir o valor solicitado, leia atentamente os Artigos 11 e 15
do Decreto Municipal.

Título Descrição Campo de informação

Valor do subsídio Descreva o valor do subsídio a
ser solicitado, em reais

Preenchimento livre

Número de parcelas Selecione  a  quantidade  de 1 parcela;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8313cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8313cons.htm


parcelas  abaixo  considerando
que as parcelas recebidas serão
de igual  valor.  Ou seja,  se  for
selecionado  o  valor  de
R$3.000,00  e  quatro  parcelas,
serão  repassadas  quatro
parcelas de R$3.000,00.

2 parcelas;

3 parcelas;

4 parcelas.

Proposta  de  atividade  de
contrapartida

Insira  neste  campo  documento
com  proposta  de  contrapartida
em  bens  ou  serviços
economicamente  mensuráveis.
A  contrapartida  deverá  ser
realizada após o reinício de suas
atividades, com a realização de
atividades  destinadas,
prioritariamente,  aos  alunos de
escolas  públicas  ou  de
atividades em espaços públicos
de  sua  comunidade,  de  forma
gratuita,  em  intervalos
regulares,  em  cooperação  e
planejamento definido com pela
Secretaria  de  Cultura  com  o
apoio,  quando  necessário,  da
Secretaria de Educação.

As  atividades  de  contrapartida
deverão ter duração total de 20
(vinte)  horas,  com  alcance
direto  mínimo  de  30  (trinta)
beneficiários.

Anexo


