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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RESOLUqAO SnrA N. 406t20r7

SaAatZ,: Estabele o montante global
anual de recursos destinados ao
Programa Estadual de Fomento e
Incentivo d Cultura - PROFICE, de que
trata a Lei n. 17.043, de 30 de dezembro
de 2011.

SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA, COM fuNdAMENtO NO
.45 da Lei n. 8.485, de 3 dejunho de 1987, e

INSIDERANDO o Decreto n. 8.679, de 5 de agosto de 2013, que
Lei n. 17.043, de 30 de dezembro de 201I, que institui o programa

e Incentivo d cultura - PROFICE e o Fundo Estadual de cultura -

|SIDERANDO o $ 1o do art. 7' daLei n. 17.043, de 2011, dispondo
do ICMS poder6, nos termos e condigOes estabelecidas pelo poder
a projetos culturais aprovados pela Secretaria da cultura parte do

a recolher, apurado nos termos da Lei Estadual do ICMS:

NSIDERANDO o Decreto n. 8.852, de 4 de setembro de 2013, que
r47-A ao Anexo III do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto
setembro de20l2

SIDERANDO o $ 1o e "caput" do art. 5o do Decreto n. 8.679, de20l3,
compete d secretaria de Estado da Fazenda, por meio de resolugio,

recursos passivel de concesslo;

RESOLVE:

1o o montante global anual de recursos destinados ao programa
e Incentivo d cultura - PROFICE ter6 como limite m6ximo o valor

,00 (quatorze milhdes e oitocentos mil reais) para o exercicio de 20lg
00 (quinze milhoes e quinhentos mil reais) para o exercicio de 2019.

2o Esta Resolugio entra em vigor na data da sua publicagio.

de Estado da Fazenda do Paranii, em22 de margo de 20t7.
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