
Guia Explicativo



Caro proponente

Este guia explicativo foi elaborado
para você. É uma versão mais
amigável e didática dos editais da
LAB 2021. A ideia aqui é facilitar o
entendimento das regras e encorajar
os proponentes a elaborarem seus
projetos de forma mais assertiva.



Qual é o objetivo da 
LAB 2021?
Como todos sabem, a pandemia de COVID-19
continuou em 2021 e afetou novamente o setor
cultural. Por isso, a Lei Aldir Blanc foi prorrogada
e os municípios foram autorizados a utilizar o
saldo remanescente em conta para reabrir
editais para espaços e iniciativas culturais.



Quanto será
disponibilizado?
Como se trata de saldo remanescente, o valor
total dos recursos para Ribeirão Pires é muito
menor que o de 2020. A quantia corresponde a
10% do valor disponibilizado no ano passado, por
isso o valor global este ano é de R$83.588,84.



Como os valores
serão divididos?
Os valores da LAB 2021 serão divididos na seguinte
proporção: 20% para espaços culturais (R$16.717,76),
40% para aquisição de bens e serviços vinculados ao
setor cultural (R$33.435,86) e 40% para fomento a
projetos culturais (R$33.435,86).



Quais são os critérios
de distribuição?
Para espaços culturais, serão distribuídos 4 subsídios no
valor de R$4.179,44 pagos em parcela única. Para
aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural
serão distribuídos 4 prêmios no valor de R$8.358,96 e 7
prêmios para projetos culturais no valor de R$4.776,55.



Como faço para me 
inscrever?
A inscrição é gratuita e vai até o dia 19 de
novembro. Serão feitas somente pelo site
http://www.ribeiraopires.sp.gov.br. Em caso de
pessoas com deficiência, a SEJEL prestará auxílio
e poderá realizar a inscrição em outro formato.
Quem não tiver acesso à internet também poderá
solicitar apoio à SEJEL.



Quem participou da LAB 
2020 pode se inscrever 
nesta edição?
Sim. Porém, a ideia é oportunizar o auxílio para
aqueles que não foram atendidos em 2020. Se
você já foi contemplado, estará sujeito ao
critério de repescagem e só poderá disputar as
vagas que sobrarem.



Em quantas categorias 
e modalidades poderei 
participar?
Você poderá participar de várias categorias e
modalidades, porém será premiado (contemplado)
em somente uma. Devido ao baixo valor do saldo
remanescente, a edição da LAB 2021 não permitirá
que proponentes acumulem benefícios em categorias
e modalidades diferentes.



O que preciso informar 
na inscrição?
Em primeiro lugar, você precisa estar
cadastrado no Mapas Culturais - também
conhecido como ID Cultura -
(https://id.cultura.gov.br) e informar os seus
dados pessoais, residenciais e bancários.
Além disso, você vai precisar preencher o
termo de Declaração de Necessidade de
Apoio Emergencial, o Termo de Compromisso
de Realização da Contrapartida Social e enviar
o Projeto Cultural em formato PDF



O que precisa constar 
no projeto cultural?
O projeto deve informar o currículo artístico do
proponente, uma apresentação resumida do
projeto, justificativa, objetivo geral, objetivos
específicos, plano básico de divulgação,
resultados esperados e avaliação, proposta de
contrapartida social, cronograma e orçamento.



Quem não poderá 
participar?
Não poderão participar estrangeiros, pessoas
que não residam em Ribeirão Pires há pelo
menos dois anos, funcionários públicos,
membros da Comissão de Seleção,
proponentes que tiveram problemas com
prestação de contas da LAB 2020 e outros
editais.



Quais são as regras 
de contrapartida?
As contrapartidas devem dar prioridade às
escolas públicas e espaços públicos; devem ser
realizadas em até 180 dias; respeitar as normas
sanitárias contra a COVID-19, serem gratuitas e
universais e respeitaram intervalo de uma
semana, quando forem divididas em vários
módulos.



Entenda as 
categorias



SUBSÍDIO A ENTIDADES, 
EMPRESAS E ESPAÇOS 
CULTURAIS



Espaços Culturais
A categoria Espaços Culturais vai distribuir 4
subsídios para espaços culturais e artísticos,
microempresas e pequenas empresas culturais,
organizações culturais comunitárias,
cooperativas e instituições culturais com
atividades interrompidas pela pandemia.

Valor: R$4.179,44



AQUISIÇÃO DE BENS  E 
SERVIÇOS VINCULADOS 
AO SETOR CULTURAL



Ribeirão Urbana
A modalidade Ribeirão Urbana vai receber
projetos que visem à valorização do espaço
público e do patrimônio ambiental urbano.
Projetos que encorajem o surgimento de novas
urbanidades, mediante intervenções artísticas
ancoradas no conceito de cidade-museu.

Valor: R$8.358,96



Ribeirão Solidária
A modalidade Ribeirão Solidária vai receber
projetos que visem à geração de trabalho
(ocupação ligada à cultura) como forma de
renda alternativa em tempos de pandemia, que
fortaleçam o campo da economia solidária,
mediante projetos de incubação de iniciativas
culturais, formação de redes e coletivos
culturais independentes.

Valor: R$8.358,96



Ribeirão GEEK
A modalidade Ribeirão Geek vai receber projetos
que visem à difusão e compreensão do universo
GEEK e suas culturas derivadas (games,
tabuleiro, HQ, mangás, conteúdo digital criativo
e softwares), baseadas em novas tecnologias.

Valor: R$8.358,96



Ribeirão Criativa
A modalidade Ribeirão Criativa vai receber
projetos que visem o fortalecimento da cadeia
produtiva cultural na cidade, como atividades de
recreação cultural, jornalismo cultural, projetos
de design de interiores voltados para ambientes
culturais, entre outras criações funcionais.

Valor: R$8.358,96



PROJETOS CULTURAIS



Ribeirão Histórica:  
Historicidades
A modalidade Ribeirão Histórica vai receber
projetos que visem à valorização de museus
históricos, de belas artes (pinacotecas) e
espaços expográficos, compreendidos como
espaços dedicados à reflexão da herança
cultural expressa no passado histórico;
diversificação do acervo e dos projetos
museográficos existentes; valorização de
acervos culturais particulares e reconhecimento
do colecionismo de antiguidades como uma
prática cultural contribuidora para o campo da
memória coletiva.

Valor: R$4.776,55



Ribeirão Diversa I:
Africanidades
A modalidade Ribeirão Diversa - Africanidades
vai receber projetos que visem à valorização da
cultura afro-brasileira, seus saberes,
conhecimentos e modos de fazer enraizados no
cotidiano das comunidades; resgate ou
preservação de festas que marcam a vivência
coletiva; difusão de manifestações orais,
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas
da cultura afro-brasileira.

Valor: R$4.776,55



Ribeirão Diversa II:
Identidades

A modalidade Ribeirão Diversa - Identidades vai 
receber projetos que visem à valorização da 
cultura LGBTQIA+, diversidade de gênero, apoio 
às pautas identitárias no âmbito cultural, à 
expressão artística de mulheres trans e 
cisgênero.

Valor: R$4.776,55



Ribeirão Diversa III:
Tradições
A modalidade Ribeirão Diversa - Tradições vai
receber projetos que visem à valorização das
culturas imigrantes (italiana, nipônica, teutônica,
sírio-libanesa, nordestina, entre outras), seus
conhecimentos e modos de fazer enraizados no
cotidiano das comunidades; resgate ou
preservação de festas que marcam a vivência
coletiva; difusão de manifestações orais,
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas
das culturas imigrantes.

Valor: R$4.776,55



Ribeirão Cultural:
Literatura
A modalidade Ribeirão Cultural - Literatura vai
receber projetos que visem o incentivo à prática
da leitura (clube de leitura, encontro de leitores,
análise de obras literárias); valorização do livro
enquanto objeto cultural; valorização da
literatura brasileira e universal; eventos culturais
ligados à leitura e à literatura; criação e difusão
literária, incluindo todos os gêneros possíveis.

Valor: R$4.776,55



Ribeirão Cultural:
Audiovisual
A modalidade Ribeirão Cultural - Audiovisual vai
receber projetos que visem à realização de
pequenas produções (docs e minidocs); oficinas
artísticas, dublagem, interpretação para câmera,
produção, roteirização, captação e edição de
vídeo; programação cultural para rádios
comunitárias; incentivo a canais de
compartilhamento de vídeos com conteúdo
cultural (YouTube e similares).

Valor: R$4.776,55



Ribeirão Cultural:
Juventude Viva
A modalidade Ribeirão Cultural – Juventude
Viva vai receber projetos que visem o apoio e
inventivo às culturas urbanas voltadas à
juventude, especialmente as territorializadas em
vilas e bairros periféricos da cidade.

Valor: R$4.776,55



Núcleo de 
atendimento e 
fiscalização 
da Lei Aldir 
Blanc

• SEJEL: Cristina Araki, Luan Nascimento, 
Marcílio Duarte, William Lima

• SAEM: Patrícia Oliveira

• SFA: Marisa do Amaral

• Sociedade Civil: André Prado e Neri Silvestre



Informações

• Telefone: 4823-7444 | 4824-1781 

• E-mail: lab2021@ribeiraopires.sp.gov.br

• Site: www.ribeiraopires.sp.gov.br



Muito obrigado!




