Contribuição Parte II – Especificação Técnica dos Componentes de
Segurança – Tabelas
Anderson Souza de Araújo
“Auditoria em Programas e Equipamentos”
Na Tabela 11 - Auditoria em programas e equipamentos, coluna "Especificação", sugiro substituir o
link atual para o link que aponta diretamente para a página onde se encontram os padrões, com
vistas a facilitar, para o leitor do documento, a localização dos padrões:
www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/governo/interoperabilidade/auditoria-emprogramas-e-equipamentos
RESPOSTA de Ana Paula Pessoa Mello*
“Correção no link”
Obrigada pela contribuição, Anderson. O link será corrigido.

Contribuições Parte II – Especificação Técnica dos Componentes de
Organização e Intercâmbio de Informações
Priscila Lopes Soares da Costa Taveira
“GeoJSON - tabela 13”
Gostaria de saber o porquê de ser citado somente na tabela 13 o formato GeoJSON para
intercâmbio de dados geoespaciais, sendo que o XML também é utilizado para este fim.
RESPOSTA de Carlos Eduardo Araújo Vieira*
Outros formatos estão adotados em outras partes do documento como o GML e WFS
www.participa.br/e-ping/consulta-publica-versao-2017/parte-ii-especificacao-tecnica-doscomponentes-de-meios-de-acesso
www.participa.br/e-ping/consulta-publica-versao-2017/parte-ii-especificacao-tecnica-doscomponentes-de-areas-de-integracao

Edmar Moretti
“WFS com GML”
No item "Formato para intercâmbio de dados geoespaciais", por coerência com a adoção dos
padrões OGC, deveria ser adotado também GML (http://docs.opengeospatial.org/is/09-025r2/09025r2.html#172). Se o padrão de interoperabilidade é WFS, GML deveria ser considerado e não
apenas GeoJson (e por que não TopoJson?)
RESPOSTA de Carlos Eduardo Araújo Vieira*
O GML está adotado em www.participa.br/e-ping/consulta-publica-versao-2017/parte-iiespecificacao-tecnica-dos-componentes-de-meios-de-acesso. Não conhecia o TopoJson mas não
encontrei qual organismo internacional está padronizando ele. Pode me indicar o caminho correto?
RESPOSTA de Edmar Moretti
Sim, eu sei, mas a proposta é que seja incluído nesse item específico também.
RESPOSTA de Ana Paula Pessoa Mello*
Obrigada pelo comentário, Edmar. Faremos a alteração no documento reposicionando o GeoJson
para junto do GML.
* Ana Paula Pessoa Mello e Carlos Eduardo Araújo Vieira são Analistas em Tecnologia da Informação da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, responsáveis pela ePING.

