
 
1 Sistema de Elaboração de Planos de Saneamento 

SOFTWARE SINEPAS – Sistema Nacional de Elaboração de Planos de 

Saneamento  

Quais as vantagens e Como adquirir 

 

1- O QUE É O SINEPAS 

O SINEPAS- Sistema Nacional de Elaboração de Planos de Saneamento é 

considerado um sistema integrado composto por software, manuais escritos e 

treinamento. É o único no gênero no Brasil, não existindo portanto concorrente 

similar. 

O software é uma ferramenta on-line utilizada para elaboração de Planos 

Municipais de Saneamento Básico. Idealizada pela ABNA – Associação 

Brasileira e Normas Ambientais, esta ferramenta conta com equipe de 

desenvolvimento do INASA – Instituto Nacional de Saneamento e equipe 

técnica da empresa de engenharia consultiva e sanitária Verde e Progresso. 

Todo material presente no SINEPAS direciona as ações do município de 

forma organizada e metodológica, visando contribuir para que o Plano 

Municipal de Saneamento Básico possa ser elaborado até mesmo por 

municípios que não constam de equipe técnica própria especializada na área. 

Isso é possível, pois trabalhamos com a elaboração modular dos PMSB, que 

pode ser enquadrado como serviço de engenharia consultiva. 

O software interage com o município passando todas as tarefas e 

cronogramas de execução. Na medida em que o município executa o plano, o 

SINEPAS vai conferindo-o, alterando-o, ratificando-o ou retificando-o. O 

SINEPAS leva uma grande equipe para dentro do município, através da 

internet, e foi desenvolvido para que nenhum município fique sem elaborar o 

plano. 
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2- POR QUE USAR O SINEPAS? 

A grande inovação do SINEPAS é proporcionar ao Município a condição de 

elaborar os Planos de Saneamento Básico sem a presença física de 

engenheiros, biólogos, advogados, assistentes sociais e economistas. Todos 

esses profissionais estarão dando suporte on-line à elaboração. O município 

precisa apenas contar com acesso à internet e um profissional focado na 

elaboração, que receberá todas as instruções para elaborar os planos. 

O suporte on-line é dado por profissionais especializados em elaborar 

planos de Saneamento, com atestados acervados nos órgãos competentes. Ao 

final dos módulos, o Município terá o seu Plano finalizado, com chancela 

profissional. 

O sistema é considerado multifuncional e elaborado por equipe 

multidisciplinar. É um sistema econômico, pois dispensa a presença física dos 

profissionais no município, o que torna a execução mais rápida e mais barata, 

sem perder a eficiência. 

 

3- PÚBLICO ALVO 

Todos os municípios brasileiros e câmaras de vereadores, que ainda não 

elaboraram os planos de resíduos e saneamento, ou que necessite 

complementa-los, revisá-los ou readequá-los. 

 

4- COMPLEMENTO DO SINEPAS 

O SINEPAS divide-se em capacitação presencial, através de: 

 Seminários: 

Os seminários podem ser realizados na forma de conferências regionais 

reunindo gestores municipais de diferentes cidades, ou até mesmo de forma “in 

company” onde iremos até você para um seminário particular. 
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 Material Didático de Apoio:  

O material didático é um manual de apoio, elaborado por profissionais 

especializados que podem ser contatados para auxílio e esclarecimento de 

dúvidas. 

 Plataforma Virtual Interativa:  

A Plataforma virtual proporciona a troca de informações entre o 

município e a empresa Verde e Progresso – Soluções Ambientais de forma 

fácil, rápida e dinâmica, otimizando o processo, economizando tempo e 

evitando investimentos de locomoção desnecessários no processo de 

elaboração dos planos.  

Cada módulo compreende um nível de assessoria para elaboração do 

plano, conforme a realidade do seu município.  

 

5- COMO ADQUIRIR O SINEPAS? 

O SINEPAS pode ser contratado em todas as modalidades previstas na lei 

de licitações, a critério das Prefeituras. Havendo urgência e por não ter produto 

similar no mercado, pode ser adquirido por formas mais simplificadas. 

Consulte-nos para obtenção de mais detalhes.  

Para constar em editais:  

Software ou Sistema para elaboração de Planos de Saneamento ou de 

Resíduos Sólidos, para atender as Leis 11.445/2007 e 12.305/2010, que possa 

ser executado por profissionais no município, com assistência remota, ou on-

line, de engenheiro, biólogo, advogado, economista e profissional da área 

social, especializados em elaboração de Planos Municipais de Saneamento, 

devendo ser registrado no CREA como produto de Engenharia Consultiva, que 

atenda as exigências legais para elaboração de Planos, que seja eficiente para 

todas orientações e ferramentas necessárias pra execução de todos os 
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módulos necessários até a redação final do Plano Municipal de Saneamento, 

atendendo aos moldes determinados pelo modelo FUNASA. 

 

 

 

 

6- VALORES DO INVESTIMENTO 

 

1. Treinamento via seminários regionais R$ 899,00 (oitocentos e 

noventa e nove reais) – Haverá seminários em Fortaleza (dias 29 e 

30 de maio) e Belo Horizonte (dias 05 e 06 de junho). 

2. Material Didático de apoio R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

3. Software (Sistema Completo), que inclui o Material Didático de apoio 

a elaboração do plano on-line 

3.1 – Municípios até 5.000 (cinco mil) habitantes – R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) 

3.2 – Municípios de 5.001 (cinco mil e um) à 20.000 (vinte mil) 

habitantes – R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 

3.3 – Municípios de 20.001 (vinte mil e um) à 50.000 (cinquenta 

mil) habitantes – R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) 

3.4 – Municípios de 50.001 (cinquenta mil e um) à 99.000 

(noventa e nove mil) habitantes – R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco 

mil reais) 

 

Para municípios acima de 100.000 (cem mil) habitantes, o SINEPAS não é 

indicado. 

7- CONTATO 

A Verde e Progresso é uma empresa de engenharia e consultoria ambiental 

e sanitária, sediada em São Paulo, na Rua Dr. Luiz Migliano 1.986, cj. 1103 – 
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Jardim Caboré, 05711-001, São Paulo – SP, cadastrada no CNPJ 

11.316.744/0001-36 e inscrita no CREA-SP no 1908821.  

Telefone: (11) 2369-0274 / (11) 3745-5888 / (11) 2372-9306 

Emails: antonella@verdeeprogresso.com.br    

             lucas@verdeeprogresso.com.br 

mailto:antonella@verdeeprogresso.com.br

