COMUNICADO FUNCULT/PROCULTURA EDITAIS 2013 DE 30 DE DEZEMBRO
DE 2014.

O DIRETOR DE ARTE E CULTURA da Secretaria de Educação e Cultura do
Tocantins/Fundação Cultural do Tocantins - FUNCULT, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com a Lei Estadual nº 1.311 de 04 de abril de 2002, e o ATO Nº 103 de 29
de janeiro de 2014, publicado no DOE nº 4.057 de 29 de janeiro de 2014, com lastro nas
disposições da Lei Estadual nº 1.402 de 30 de dezembro de 2003, alterada pela Lei Estadual
nº 2.658 de 06 de dezembro de 2012, que instituiu o Programa de Incentivo à Cultura no
Estado do Tocantins – PROCULTURA, e nele, o Fundo Cultural, observando ainda, o
Decreto Estadual Nº 4.944, de 27 de novembro de 2013, publicado no D.O.E. Nº 4.014 de 28
de novembro de 2013, bem como a disponibilidade orçamentária da ação 4172 – Fundo
Cultural,

CONSIDERANDO

o

disposto

no

Art.

2º

das

portarias

PORTARIA/FUNCULT/PROCULTURA Nº 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, publicada no
DOE/TO Nº 4.284, em 22 de dezembro de 2014, que trata da convocação de suplentes para
entregar a documentação comprobatória de regularidade jurídica, fiscal e tributária, conforme
listagem atualizada de exigências, constante no COMUNICADO CEORE/PROCULTURA Nº
002/2014, de 16 de maio de 2014, publicado no site da FUNCULT (www.cultura.to.gov.br),
em observância às disposições do presente Certame;

CONSIDERANDO o cumprimento de diligências pelo proponente, referente a
correções devidas em seu projeto, cronograma e/ou orçamento, conforme os apontamentos
realizados

pela Comissão de Avaliação

e

Seleção, designada

por

PORTARIA

SEDUC/FUNCULT Nº 002, de 05 de março de 2014, publicada no DOE/TO Nº 4.091 de 21
de março de 2014.

COMUNICA:

A DILIGÊNCIA de cada projeto suplente será encaminhada aos proponentes, no período do
dia 06 ao dia 09 de janeiro de 2015 e deverá ser entregue juntamente com toda documentação
comprobatória de regularidade jurídica, tributária e fiscal dos convocados suplentes nos
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Editais FUNCULT/PROCULTURA 001/2013; 002/2013; 003/2013; 004/2013; 005/2013;
006/2013 e 007/2013.
Palmas – TO, 30 de dezembro de 2014.
Marcelo Lopes Justino
Diretoria de Arte e Cultura
Fundação Cultural do Tocantins
Secretaria de Estado da Educação e Cultura
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