
 

              Diretoria Regional de Ensino de Araguaína/Gabinete  
diretoria-araguaina@seduc.to.gov.br  – (63) 3411-5032 

Rua dos Engenheiros, 337 – Setor Jardim Paulista – CEP: 77.809-320 

Ofício nº400/2012/DREA/GAB/CIRCULAR               
 

                                                                        Araguaína, 27 de agosto de 2012. 
Ao Diretor(a) de Unidade Escolar  
 
Assunto: Recursos financeiros - Contigenciamento 

 
                           Senhor(a) Diretor(a), 
 
1.                        Conforme Memorando CIRCULAR/SEDUC, informo a Vossa Senhoria, que no 
dia 14 de agosto do ano corrente, por meio do Memorando nº 166, (através do Ofício 
nº368/2012/DREA/GAB/CIRCULAR, no site da DREA), todas as Diretorias Regionais de 
Ensino e Unidades Escolares foram informadas acerca da preocupação já demonstrada pela 
Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins e pelo próprio Governador do Estado, 
Excelentíssimo Senhor José Wilson Siqueira Campos, quanto à atual dificuldade financeira da 
Administração Pública. 
2.                   Naquela oportunidade, ressaltou-se que a Secretaria da Educação possui uma 
ampla folha de pagamento, que compromete grande parte do orçamento da Pasta, razão pela qual 
todos os recursos foram destinados ao empenho de valor suficiente para arcar com esse débito 
até o fim do exercício 2012, bem como todos os diretores foram informados de que não serão 
autorizadas novas ações ou projetos que dependam de recursos financeiros para sua execução.   
3.                      Por todos esses motivos, o Secretário da Educação solicitou a colaboração de 
todos os Diretores Regionais de Ensino e Diretores das Unidades Escolares para  conter os gastos 
e priorizar a aplicação racionada e econômica do erário. 
4.                        No Diário Oficial do Tocantins nº 3.697, de 21 de agosto de 2012, foi publicado 
o Decreto nº 4.619, que submete o orçamento do exercício 2012 ao contigenciamento de R$ 
4.000,000,00 (quatro milhões de reais) na Fonte 0101 (MDE) e R$ 14.000.000,00 (quatorze 
milhões de reais) na Fonte 0214 (FUNDEB), déficit esse que será integralmente suportado pela 
Secretaria da Educação do Estado do Tocantins (cópia em anexo). 
5.                   Cientes do alto déficit que a Secretaria da Educação terá que suportar, venho 
reiterar todas as orientações formuladas no Memorando nº 166, destacando que todas as 
Diretorias Regionais de Ensino e Unidades Escolares deverão aplicar criteriosamente os seus 
recursos, priorizando-se os pagamentos de despesas correntes de água, energia elétrica, 

merenda escolar e telefone.  
 6.                        Informações complementares poderão ser obtidas pelos telefones; 3411-5015 
ou 3411-5031, no setor de Administração Finanças e Padrões Mínimos desta Diretoria Regional 
de Ensino.   
 
 

        Atenciosamente, 
 
 

 
                                          JORGE LUIZ MEDEIROS DA CUNHA 

Diretor Regional de Ensino de Araguaína 


