
WINTARIF
POWERED BY

O Wintarif é a solução de software criada em 
conjunto com a Tarifa Pontual (conceito Pay 
As You Throw) e desenvolvida pelos principais 
especialistas no campo (gerenciamento de 
resíduos)



SOFTWARE DE TARIFAS DE RESÍDUOS 

WINTARIF

O GERENTE DE TAXA PONTUALL

PARA TODAS AS 
INFORMAÇÕES

ÚNICO BANCO 
DE DADOS  

CARTÃO DE LAYOUT ORIGINAL

O Wintarif pode usar um único cartão para cada candidato e conectar toda a parte contábil à entidade de referência.
A título de exemplo, se o assunto Rossi for administrado pelo município com uma alíquota de imposto e no ano seguinte 
com o pagamento por um gerente diferente, seu cartão conterá todos os documentos e a situação contábil relacionada à 
administração do município e à administração do novo empresa, sem duplicatas e sem perder a singularidade do titular, 
de suas utilidades e dos equipamentos entregues.

O banco de dados é 
altamente estruturado e 
relacional, com restrições 
projetadas para garantir 
a máxima segurança e 
eficiência no processamento 
de dados.

O Wintarif é o software mais completo para ta-
rifas pontuais de resíduos, tanto como imposto 
(usado pelos municípios com métodos normali-
zados ou quantitativos) quanto como serviço cor-
respondente (usado pelos operadores).

Os elementos inovadores da plataforma Wintarif são 
a centralidade dos dados e a acessibilidade a todas as 
informações contidas no banco de dados único para ga-
rantir um controle gerencial eficaz para a entidade.
O sistema é projetado para sempre fornecer uma res-
posta ao contribuinte do cidadão e obter a correção de 
sua posição administrativa.
Para atingir esse objetivo, é finalizado o acesso fácil a 
todas as informações, não apenas pela equipe do Cliente 
e pelo Município, mas também pelo cidadão que pode 
acessar sua posição contábil a qualquer momento pela 
Web ou via Smartphone (Android, iOS).

SOFTWARE
MODULÁVEL
O Wintarif pode ser modulado para qualquer método de cálculo adotado pelo Município / Operador e, no caso de preços e quanti-
dades pontuais, os dados podem ser registrados usando diferentes combinações de software e hardware integradas e conecta-
das ao banco de dados Wintarif em tempo real, como importação de caixas ou sacos.
O candidato é único em todo o banco de dados. Essa peculiaridade permite não perder o histórico do contribuinte / cliente no caso 
de o Município passar de uma gestão autônoma para um sistema de gestão externo.
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TUDO EM UM
O Wintarif gerencia o cálculo da tarifa por quan-
tidade, com qualquer método de atribuição de 
custos (pré-pago, tarifa pelo número de vazios, 
por volume ou por peso, etc.) e com base em 
qualquer método de detecção da produção de 
resíduos (códigos de barras e etiquetas RFID)
O sistema de gerenciamento Wintarif é organi-
zado por:
• desenvolver simulações, definir e calcular a 

tarifa usando métodos diferentes, preparar 
itens de orçamento

• gerenciar o Plano Tarifário e os requisitos 
contábeis, criar registros contábeis, calcu-
lar o imposto provincial, os serviços indivi-
síveis adicionais e outros

• gerenciar lembretes, avaliações, notifica-
ção formal, liminares e etapas subseqüen-
tes da cobrança forçada com a divulgação 
dos resultados de cartas registradas e do-
cumentos judiciais

• relatar vários tipos de coleções, importan-
do dados da CBILL, Lottomatica, Inland Re-
venue, Post Office, agências de cobrança, 
nos formatos CBI e PagoPA (parceiro cer-
tificado da Softline é Agid)

• digitalizar a documentação
• gerenciar dados cadastrais
• alinhar o banco de dados de resíduos / re-

gistro com procedimentos automáticos de 
importação / atualização

O Wintarif pode ser usado na versão 
License ou na versão Software como 
Serviço (SAAS)

• processar a quantidade de resíduos produ-
zidos em tempo hábil com transponders e 
códigos de barras

Para as atividades de gerenciamento do TARI / 
TARIP, a plataforma Wintarif é composta prin-
cipalmente por seguintes componentes:
• o aplicativo Wintarif com os recursos des-

critos acima
• o módulo Wintarif Web / App para interface 

com portais da web, aplicativos para smar-
tphone

• o Web Desk para cidadãos e municípios
• o aplicativo de smartphone “Riciclario” para 

cidadãos
• o aplicativo Android “Geco” para gerencia-

mento de contêineres
O Wintarif Web é o balcão Wintarif on-line com 
uma área de front / back office para gerenciar:
• serviços de acesso e validação reservados 

para operadores
• alterações nos dados pessoais
• serviços de consulta por usuários
• solicitações de serviços
• pagamentos online
• distribuição de sacolas para coleta seletiva 

de resíduos, automática e do balcão

O Riciclario é um aplicativo inovador desen-
volvido para ajudar cidadãos e usuários não do-
mésticos no gerenciamento adequado de seus 
resíduos - urbanos e similares - e para encontrar 
facilmente informações relacionadas à sua posi-
ção TARI (tarifa de resíduos).

O Geco é um sistema integrado de hardware / 
software para distribuição e censo de contêine-
res no território.
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