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O Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes, de que trata a Lei n.° 13.613, de 11 de maio de 2000, Decreto
n. 5.362, de 21 de fevereiro de 2001, consiste em um mecanismo de fomento cultural por meio do qual empresas 
podem escolher projetos artísticos-culturais para financiarem em troca de obter benefício fiscal do ICMS (Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Inter- 
municipal e de Comunicação). 

O abatimento pode ser de até 100% do valor total do projeto. O montante global anual será de até R$ 20 milhões. 
Já os projetos podem chegar a R$ 2 milhões, com exceção de propostas que vinculadas a festejos tradicionais dos 
municípios goianos, Carnaval, Natal e/ou Réveillon. Os projetos deverão contemplar os seguintes valores:

I - Até R$ 20 mil reais;
II - Acima de R$ 20 mil até R$ 250 mil reais;
III - Acima de R$ 250.000,00 até R$ 2 milhões;
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VOCÊ SABE O QUE É O PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA – GOYAZES ?
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Os arquivos citados a seguir devem ser baixados no site mapagoiano.cultura.go.gov.br. Eles
devem ser impressos, preenchidos, assinados, escaneados e anexados no ato da inscrição. 9801/18

Ao logar em sua conta no site Mapa Goiano, o proponente terá acesso ao seu painel e arquivos de inscrições. 



4

Já logado, na aba superior, clique em “Oportunidades”.

Na página “Oportunidades”, o proponente localizará o edital do Programa Estadual de Incentivo à Cultura –
Goyazes. Basta clicar no link.
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Na página “Oportunidades”, o proponente localizará o Programa Estadual de Incentivo à Cultura –
Goyazes geral e também o específico para excepcionalidades. Basta clicar no link. 
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Dentro da página específica do Edital Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes, na aba direita,
estão todos os arquivos que devem ser preenchidos pelo proponente. É preciso baixar para preencher. 
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No Formulário de Inscrição, o proponente descreverá seu projeto, conforme as informações solicitadas. 
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Na planilha orçamentária, o proponente deve listar as despesas que envolvem sua proposta de projeto.
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Na Carta de Aceite de Participação no Projeto, o proponente deve preencher com os dados solicitados
e assinar.
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Na Declaração de propriedade intelectual, o proponente deve preencher com as informações solicitadas.
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Na Carta de Direitos Autorais, o proponente deve preencher com as informações solicitadas e assinar.
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Ao clicar no nome do proponente, é gerado o número de inscrição e a plataforma dá acesso ao
processo de anexar as informações solicitadas. 

Após baixar, preencher e assinar os arquivos solicitados para inscrição, o proponente deve clicar
em “Fazer Inscrição”. Feito isto, aparecerá a informação com o nome que o proponente cadastrou
no site Mapa Goiano. 

                                                                                Tela 1                                                                             Tela 2

XXXXXXXXXXX

XXXX XXXX XXXXXXX XXXX
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Ao final do formulário, o proponente deve marcar as declarações obrigatórias. 

Após verificar todas as informações, o proponente clica no botão “Enviar Inscrição”.


