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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA 

 

PORTARIA Nº 85, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

Dispõe sobre os convênios a serem celebrados pelo Inep com as Secretarias de 

Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal para o apoio nas Operações de 

Segurança Pública na Distribuição dos Instrumentos de Avaliação do Inep. 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCAICONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no uso de suas atribuições e tendo em vista 

o previsto na Lei 11.507, de 20 de julho de 2007, o Decreto 6.092, de 24 de abril de 

2007, o Decreto 7.114 de 19 de fevereiro de 2010 e o Decreto 7.590, de 26 de outubro 

de 2011, resolve: 

 

Art. 1º Estabelecer o limite máximo de valores para a Transferência Voluntária 

de Recursos aos Estados e ao Distrito Federal, com o objetivo de apoiar as Operações 

de Segurança Pública na Distribuição dos Instrumentos de Avaliação do Inep para o 

próximo triênio, de 2014 a 2016. 

§ 1º Os valores a serem repassados deverão ser definidos entre os proponentes 

e o concedente, respeitando-se o limite mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

conforme determina o art. 2º, inc. I do Decreto nº 6.170 de 25/07/2007 e o art. 10, inc. I 

da Portaria Interministerial MP/MF/CGU/ nº 507, de 24/11/201, até o limite especificado 

para despesas correntes e de capital na tabela de repasse constante no Anexo I, desta 

Portaria, com vistas ao fiel cumprimento do objeto do convênio a ser celebrado. 

§ 2º A metodologia utilizada para definição dos valores a serem repassados 

atenderá aos seguintes critérios de distribuição: 

I. - rotas (número de rotas escoltadas pelos operadores das Secretarias de 

Segurança Pública por Unidade da Federação tendo como base o ano 

de 2013); 
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II. - locais de aplicação (número de locais de aplicação patrulhados e 

vigiados pelos operadores das Secretarias de Segurança Pública por 

Unidade da Federação no ano de 2013); 

III. - inscritos (número de inscritos por Unidade da Federação no ano de 

2013). 

§ 3º A solicitação de recursos para despesas correntes deverá ser precedida de 

um estudo prévio que demonstre o alinhamento da aquisição de determinado bem ou 

serviço com o objeto do convênio. 

 

Art. 2º O repasse através do convênio visa ao atendimento de um padrão mínimo 

de segurança para os exames. Esse padrão mínimo depende de duas ações: 

I. - Emprego de força policial para o acompanhamento dos deslocamentos 

das provas com efetivo mínimo de um agente por deslocamento 

realizado; 

II. - A realização de rondas ostensivas nas imediações dos locais de 

aplicação do exame nos dias de sua realização, com emprego de viatura 

com no mínimo dois policiais embarcados. 

§ 1º Além das duas ações principais elencadas acima, existem 3 ações 

secundárias também necessárias para a segurança dos exames. São elas: 

I. - Garantir a segurança das provas nas unidades da ECT desde a tarde 

da quinta-feira que antecede a aplicação do exame até as 6h da manhã 

do domingo de aplicação das provas com destacamento de pelo menos 

um policial por unidade da ECT; 

II. - Monitorar redes sociais, mídia local e demais fontes de informação por 

especialista em análise de risco em segurança com emprego de 

softwares e hardwares capazes de buscar tratar e filtrar informações que 

sejam relevantes a realização do exame; 

III. - Realizar a análise de risco prévia dos locais de aplicação do exame 

alimentando o sistema ROTAS continuamente com informações 

referentes à criminalidade, ocorrência de desastres naturais e condições 

físicas do local. 
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§ 2º Uma análise dos riscos em segurança pública que as rotas a serem 

escoltadas apresentam, bem como os locais de armazenamento dos exames, deve ser 

feita por cada Estado da Federação para informar se o padrão mínimo apresentado no 

caput é suficiente ou se é necessário o incremento de efetivo, demandando, dessa 

forma, mais recursos, conforme a metodologia apresentada no art. 1º, § 2º e em manual 

enviado a cada convenente sobre como elaborar sua proposta. 

 

Art. 3º O prazo para apresentação da prestação de contas será de até 60 

(sessenta) dias após o encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, 

devendo ocorrer a prestação de contas parcial a cada meta finalizada, conforme 

Instrução Normativa nº1/97, art. 21, §§ 2º e 3º. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ FRANCISCO SOARES 

 

(Publicação no DOU n.º 43, de 05.03.2014, Seção 1, páginas 21 e 22) 


