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Nº 23, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011
Walton Alencar Rodrigues, Ubiratan Aguiar, Augusto Nardes, Aroldo
Cedraz (Relator), Raimundo Carreiro e José Jorge.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer
Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 111/2011 - TCU - Plenário
1. Processo TC 013.674/2010-2
2. Grupo I - Classe V - Relatório de Auditoria.
3. Responsável: Abelardo Bayma Azevedo, presidente (CPF
097.732.821-04).
4. Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - Secex/RO e Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti.
8. Advogado constituído nos autos: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de
auditoria realizada para avaliar controles gerais de tecnologia da informação no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - Ibama.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator
e com base nos arts. 42, §1º, e 43, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts.
245, §1º, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em:
9.1. recomendar ao Ibama que:
9.1.1. em atenção ao Decreto-Lei 200/1967, arts. 6º, inciso I,
e 7º, elabore plano estratégico institucional, considerando o previsto
no critério de avaliação 2 do Gespública;
9.1.2. em atenção ao Decreto 5.707/2006, art. 1º, inciso III,
elabore estudo técnico de avaliação qualitativa e quantitativa do quadro da área de TI, com vistas a fundamentar futuros pleitos de
ampliação e preenchimento de vagas de servidores efetivos devidamente qualificados, com o objetivo de melhor atender às necessidades institucionais, à semelhança das orientações contidas no Cobit
4.1, PO4.12 - Pessoal de TI;
9.1.3. quando do estabelecimento de seu processo de software, considere as Normas NBR ISO/IEC 12.207 e 15.504;
9.1.4. implante estrutura formal de gerência de projetos, à
semelhança das orientações contidas no Cobit 4.1, processo PO10.2 Estruturas de Gerência de Projetos e no PMBOK, dentre outras boas
práticas de mercado;
9.1.5. implemente processo de gestão de incidentes de serviços de tecnologia da informação, à semelhança das orientações
contidas no Cobit 4.1, processo DS8 - Gerenciar a central de serviços
e incidentes e de outras boas práticas de mercado, como a NBR
ISO/IEC 20.000 e a NBR 27.002;
9.1.6. implemente processo de gestão de configuração de
serviços de tecnologia da informação, à semelhança das orientações
contidas no Cobit 4.1, processo DS9 - Gerenciar configuração e de
outras boas práticas de mercado, como a NBR ISO/IEC 20.000;
9.1.7. estabeleça procedimentos formais de gestão de mudanças, de acordo com o previsto no item 12.5.1 da NBR ISO/IEC
27.002, à semelhança das orientações contidas no Cobit 4.1, processo
AI6 - Gerenciar mudanças e de outras boas práticas de mercado,
como a NBR ISO/IEC 20.000;
9.1.8. na elaboração do plano anual de capacitação, contemple ações voltadas para a gestão de tecnologia da informação, à
semelhança das orientações contidas no Cobit 4.1, processos PO7.2 Competências Pessoais e PO7.4 - Treinamento do Pessoal;
9.1.9. estabeleça processo de avaliação da gestão de TI, à
semelhança das orientações contidas no Cobit 4.1, itens ME1.4 Avaliação de desempenho, ME1.5 - Relatórios gerenciais, ME1.6 Ações corretivas e ME2 - Monitorar e avaliar os controles internos;
9.1.10. promova ações para que a auditoria interna apoie a
avaliação da TI, à semelhança das orientações contidas no Cobit 4.1,
ME2 - Monitorar e avaliar os controles internos;
9.1.11. implemente controles que promovam cumprimento do
processo de planejamento previsto na Instrução Normativa SLTI/MPOG 4/2008;
9.1.12. aperfeiçoe controles que promovam a regular gestão
contratual e que permitam identificar se todas as obrigações do contratado foram cumpridas antes da atestação do serviço;

9.2. determinar ao Ibama que:
9.2.1. em atenção ao previsto na Instrução Normativa SLTI/MPOG 4/2008, art. 4º, elabore e aprove plano diretor de tecnologia da informação - PDTI, com observância das diretrizes constantes da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI em
vigor e à semelhança das orientações contidas no Cobit 4.1, processo
PO1 - Planejamento Estratégico de TI;
9.2.2. em atenção ao disposto na iniciativa estratégica 12 da
Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 2010-2011, aprovada
pela Resolução SISP 7/2010, implante comitê de tecnologia da informação que envolva as diversas áreas do Ibama e que se responsabilize por alinhar os investimentos de TI com os objetivos
institucionais e por apoiar a priorização de projetos a serem implantados, considerando ainda as diretrizes do Cobit 4.1, PO4.2 Comitê estratégico de TI e PO4.3 - Comitê diretor de TI;
9.2.3. aperfeiçoe o processo de elaboração do orçamento de
TI, necessário ao cumprimento das disposições contidas na Lei
12.017/2009 (LDO 2009/2010), art. 9º, II, c/c anexo II, XVIII, ou das
que vierem a lhe suceder, de maneira a que as solicitações de orçamento das despesas de TI estejam baseadas nas ações que se pretendem executar, à semelhança das orientações contidas no Cobit 4.1,
processo PO5.3 - Orçamentação de TI e no Gespública, critério de
avaliação 7.3;
9.2.4. em atenção às disposições contidas na Lei 4.320/1964,
art. 75, inciso III, implante controle da execução orçamentária, a fim
de se obter prontamente informações acerca dos gastos e da disponibilidade de recursos de TI;
9.2.5. em atenção ao disposto na Lei 8.666/1993, art. 6º, inc.
IX, e às disposições contidas na Instrução Normativa - SLTI/MP
4/2008, art. 13, II, defina um processo de software previamente às
futuras contratações de serviços de desenvolvimento ou manutenção
de software e vincule o contrato ao processo de software, sem o qual
o objeto não estará precisamente definido;
9.2.6. em atenção ao disposto na Instrução Normativa GSI/PR 1/2008, art. 5º, IV, e art. 7º, c/c a Norma Complementar
03/IN01/DSIC/GSIPR, item 5.3.7.2, nomeie gestor de segurança da
informação e comunicações, com observância das práticas contidas na
NBR ISO/IEC 27.002, item 6.1.3 - Atribuição de responsabilidade
para segurança da informação;
9.2.7. em atenção ao disposto na Instrução Normativa GSI/PR 1/2008, art. 5º, VI, c/c a Norma Complementar
03/IN01/DSIC/GSIPR, item 5.3.7.3, institua comitê de segurança da
informação e comunicações, com observância das práticas contidas na
NBR ISO/IEC 27.002, item 6.1.2 - Coordenação de segurança da
informação;
9.2.8. em atenção ao disposto na Instrução Normativa GSI/PR 1/2008, art. 5º, VII, implante política de segurança da informação e comunicações, com observância das práticas contidas na
Norma Complementar 03/IN01/DSIC/GSIPR;
9.2.9. em atenção ao disposto na Instrução Normativa GSI/PR 1/2008, art. 5º, V, institua equipe de tratamento e resposta a
incidentes em redes computacionais, com observância das práticas
contidas na Norma Complementar 05/IN01/DSIC/GSIPR;
9.2.10. em atenção ao disposto no Decreto 4.553/2002, art.
6º, § 2º, inciso II, e art. 67, crie critérios de classificação das informações, a fim de que possam ter tratamento diferenciado conforme
seu grau de importância, criticidade e sensibilidade, com observância
das práticas contidas no item 7.2 da NBR ISO/IEC 27.002;
9.2.11 em atenção ao disposto na Instrução Normativa GSI/PR 1/2008, art. 5º, VII, c/c a Norma Complementar
04/IN01/DSIC/GSIPR, item 5.2.1, estabeleça procedimento de inventário de ativos de informação, de maneira a que todos os ativos de
informação sejam inventariados e tenham um proprietário responsável, com observância das práticas contidas no item 7.1 da NBR
ISO/IEC 27.002;
9.2.12. em atenção ao disposto na Instrução Normativa GSI/PR 1/2008, art. 5º, VII, implemente processo de gestão de riscos
de segurança da informação, com observância das práticas contidas
na Norma Complementar 04/IN01/DSIC/GSIPR;
9.2.13. em atenção às disposições contidas no Decreto
5.707/2006, art. 5º, 2º, c/c a Portaria MPOG 208/2006, art. 2º, I, e art.
4º, elabore plano anual de capacitação;
9.2.14. planeje contratações de soluções de tecnologia da
informação com uso do processo previsto na IN SLTI/MPOG 4/2008,
com observância da sequência lógico-temporal entre as tarefas e os
ritos de aprovação dos artefatos produzidos ao longo do processo;
9.2.15. em atenção aos princípios da legalidade e da autotutela, abstenha-se de prorrogar o contrato 22/2009, ante as ilegalidades relatadas nos itens "3.22 - Descumprimento do processo de
planejamento de acordo com a IN4" e "3.25 - Irregularidades na
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contratação" do relatório de fiscalização, e realize novo procedimento
licitatório se ainda necessitar dos serviços objeto do contrato;
9.2.16. no prazo de trinta dias a contar da ciência deste
acórdão; encaminhe plano de ação para implementação das medidas
aqui contidas, com indicação:
9.2.16.1. para cada determinação, do prazo e do responsável
(nome, cargo e CPF) pelo desenvolvimento das ações;
9.2.16.2. para cada recomendação cuja implementação seja
considerada conveniente e oportuna, do prazo e do responsável (nome, cargo e CPF) pelo desenvolvimento das ações;
9.2.16.3. para cada recomendação cuja implementação não
seja considerada conveniente ou oportuna, da justificativa da decisão;
9.3. alertar o Ibama quanto:
9.3.1. à ausência de elementos básicos na fundamentação do
objetivo da contratação, decorrente do descumprimento do Decreto
2.271/1997, art. 2º, incisos I, II e III, e da IN SLTI/MPOG 4/2008,
art. 4º, conforme tratado na alínea a do item 3.25 do relatório de
fiscalização;
9.3.2. à insuficiência dos requisitos da contratação efetuada
por meio do contrato 22/2009, decorrente do descumprimento da IN
SLTI/MPOG 2/2008, art. 11, § 3º, e art. 15, incisos X e XVII,
conforme tratado na alínea b do item 3.25 do relatório de fiscalização;
9.3.3. à ausência/falha da análise de mercado, decorrente do
descumprimento da IN SLTI/MPOG 4/2008, art. 11, conforme tratado
na alínea c do item 3.25 do relatório de fiscalização;
9.3.4. à contratação conjunta de serviços técnica e economicamente divisíveis, decorrente do descumprimento da Lei
8,666/1993, art. 23, § 1º, conforme tratado na alínea d do item 3.25
do relatório de fiscalização;
9.3.5. à opção indevida por alocação por posto de trabalho,
decorrente do descumprimento da IN SLTI/MPOG 4/2008, art. 15, §
3º, conforme tratado na alínea e do item 3.25 do relatório de fiscalização;
9.3.6. à ausência da área de negócio na gestão do contrato,
decorrente do descumprimento da IN SLTI/MPOG 4/2008, art. 25,
inciso III, letras b e c, conforme tratado na alínea f do item 3.25 do
relatório de fiscalização;
9.3.7. ao pagamento não vinculado a resultados, em decorrência do descumprimento da IN SLTI/MPOG 4/2008, art. 15, § 3º,
conforme tratado na alínea g do item 3.25 do relatório de fiscalização;
9.3.8. às falhas no método para mensuração de serviços, em
decorrência do descumprimento do Decreto 2.271/1997, art. 3º, § 1º,
conforme tratado na alínea h do item 3.25 do relatório de fiscalização;
9.3.9. às falhas na estimativa dos custos globais, em decorrência do descumprimento da Lei 8.666/1993, art. 6º, inciso IX,
alínea f, conforme tratado na alínea i do item 3.25 do relatório de
fiscalização;
9.3.10. à ausência na estimativa dos custos unitários, decorrente do descumprimento da Lei 8.666/1993, art. 7º, § 2º, inciso II,
conforme tratado na alínea j do item 3.25 do relatório de fiscalização;
9.3.11. à desconformidade da alocação orçamentária, decorrente do descumprimento da Portaria - STN/SOF 163/2001, conforme
tratado na alínea k do item 3.25 do relatório de fiscalização;
9.3.12. às desconformidades nos pareceres jurídicos, decorrentes do descumprimento da IN - SLTI/MPOG 4/2008, conforme
tratado na alínea l do item 3.25 do relatório de fiscalização;
9.3.13. à ausência de designação formal de preposto pela
contratada, decorrente do descumprimento da Lei 8.666/1993, art. 68,
conforme tratado na alínea a do item 3.26 do relatório de fiscalização;
9.3.14. a liquidação de despesas em conta contábil indevida,
decorrente do descumprimento das orientações constantes da Seção
021100 - Outros Procedimentos a Macrofunção 021130 - DESPESAS
COM TI, do Manual Siafi Web, conforme tratado na alínea b do item
3.26 do relatório de fiscalização;
9.3.15. a impossibilidade de rastrear serviços executados, o
que afronta o disposto na Lei 4.320/1964, art. 63, § 1º, inciso III,
conforme tratado na alínea d do item 3.26 do relatório de fiscalização.
10. Ata n° 2/2011 - Plenário.
11. Data da Sessão: 26/1/2011 - Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na
Internet: AC-0111-02/11-P.
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