
Solicitação de benefício para Espaços Culturais na Lei Aldir Blanc 

O Mapa Cultural BH foi escolhido como 
cadastro municipal, para acesso aos 
benefícios da Lei Aldir Blanc. 
https://mapaculturalbh.pbh.gov.br 

O início deste cadastro inicia-se clicando no 
botão de solicitação de auxílio, na página 
inicial do Mapa Cultural BH 

https://mapaculturalbh.pbh.gov.br/


Cadastro ou Login do Usuário 

O usuário já cadastrado com CPF 
no Mapa Cultural , efetua seu 
login normalmente. 

O usuário não cadastrado no 
Mapa Cultural BH, deve informar 
seus dados de Nome, E-mail, CPF 
e escolher uma senha de 8 
dígitos. 

IMPORTANTE:  
Somente o usuário cadastrado 
com CPF poderá acessar a 
plataforma para solicitar o auxílio. 
 
Usuários com CNPJ não 
conseguirão concluir a solicitação. 



Validando a conta de Usuário 

O sistema envia e-mail de 
verificação para o usuário que 
está criando a conta. 
 
Somente após esta etapa o 
usuário terá acesso ao sistema. 
 
Orientamos verificar também a 
caixa de spam do e-mail 
informado, caso não receba o e-
mail em alguns minutos. 



E-mail de validação 

Ao receber o e-mail, validar a conta de e-mail, 
assim o acesso ao sistema será liberado. 



Complemento do cadastro de usuário 

O usuário deverá completar o 
seu cadastro, lembrando que 
existem campos obrigatórios. 



Recuperação de Senha e Usuário 

Caso o usuário esqueça sua senha, 
a qualquer momento pode solicitar 
a recuperação, clicando no link, 
será enviado um e-mail para o 
usuário com as informações. 

Caso o usuário esqueça o e-mail 
cadastrado, deverá abrir chamado no 
suporte da lei Aldir Blanc,os  canais de 
suporte estão disponíveis no link 
http://pbh.gov.br/leialdirblanc   

http://pbh.gov.br/leialdirblanc


Retornando a solicitação após o cadastro de usuário 

Clicar novamente na solicitação de auxílio, 
na página inicial do Mapa Cultural BH 



Seleção de benefício 

Seleção de Subsídio para Manutenção de 
Espaços e Organizações Culturais. 



Local de desenvolvimento das atividades 

Seleção de onde o espaço desenvolve suas atividades, 
lembrando que o espaço físico pode ser cedido e que 
atividades virtuais também constam nas opções. 



Personalidade Jurídica 

Seleção da personalidade jurídica do Espaço Cultural. 



Validação de Informações 

IMPORTANTE: A partir deste instante, o usuário não 
será capaz de alterar as informações informadas, 
referentes a natureza Jurídica e ao local de 
desenvolvimento das atividades. 



Termos e condições de uso 

O solicitante deve concordar com 
os Termos e Condições 
referentes ao Auxílio para 
Espaços Culturais. 



Elementos do formulário 

Alto salvamento de informações Campo de seleção múltipla 

Campo de texto e numérico 

Campo de caixa de seleção única 

Campo de anexo 

Campo de adição de Informações 

Preenchimento obrigatório 

Campo de aceite 

Este campo solicita que um arquivo 
comprobatório seja anexado no formulário, o 
tamanho máximo permitido de envio do 
arquivo são 5Mb.  
Os formatos aceitos são imagens e 
documentos.  

Este campo adiciona um novo registro para 
inserção de informação. 
Ao ser acionado, ele adiciona uma nova linha 
de preenchimento neste campo. 



Formulário de Solicitação 



Dados do Espaço 



Dados do Espaço 



Dados do Responsável pelo Espaço ou Coletivo 



Dados classificatórios para enquadramento nas caterorias 



Comprovantes de despesas 



Termos de Ciência e Responsabilização 



Preenchimento Incompleto 

A Plataforma apresenta auto salvamento, 
todo preenchimento é salvo no banco de 
dados. 

A inscrição pode ser retomada a qualquer 
momento até sua conclusão, até a data limite 
da oportunidade. 



Relatório de erros de preenchimento 

Caso houver erros no preenchimento como: 
 
-Falta de preenchimento de campo obrigatório. 
-Falta de envio de Anexos 

-Erro de formato do campo preenchido. 
 
A Plataforma irá reportar ao usuário uma listagem no final do 
formulário com todos os erros. 
 
Cada informação de erro também é um link que encaminha o 
usuário diretamente ao campo para acerto. 

Link para o erro 



Envio de formulário 

Ao finalizar a solicitação, a plataforma dará a 
opção de revisão das informações 



Confirmação dos dados 

Após revisar os dados, o usuário confirma seu envio 

ATENÇÃO: Após a confirmação o usuário não terá 
mais acesso a alterações no mesmo, e para fazer 
isso deverá abrir uma demanda nos canais de 
suporte da Lei Aldir Blanc. 



Confirmação de envio de solicitação 

Após confirmar o usuário pode acompanhar sua solicitação 
dentro da própria plataforma Mapa Cultural BH. 



Acompanhamento da Solicitação 

Além de acompanhar na plataforma Mapa Cultural BH, o usuário 
receberá a resposta da sua solicitação, no e-mail cadastrado na 
plataforma, assim que a solicitação for analisada. 
As informações de repasse e prazos serão informados 
posteriormente.  



Canal de Suporte - Lei Aldir Blanc 

Para maiores informações sobre a Lei Aldir 
Blanc, acesse a página da Lei  o site Prefeitura 
em Belo Horizonte  

http://pbh.gov.br/leialdirblanc 

Ferramentas de suporte disponíveis no site.  

http://pbh.gov.br/leialdirblanc

