Especificação detalhada dos serviços a prestar
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A DataRede juntamente com um prestigiado grupo de juristas nacionais, desenvolveu há cerca
de 10 anos um conjunto de procedimentos tendo em vista a implementação, nas suas principais
concessões, de um sistema de fiscalização próprio com recurso a moderna e funcional
tecnologia.
A filosofia que está subjacente ao sistema é, sinceramente, facilitar a vida aos condutores. Na
verdade, sendo uma empresa privada e não estando sujeita à burocracia típica das entidades e
instituições públicas, a nossa organização consegue dar uma resposta mais rápida e eficaz aos
condutores que, ao estacionarem as suas viaturas, se furtam ao respetivo e devido pagamento.
O sistema socorre-se da mais moderna tecnologia de forma a, on-line, conseguir determinar
quem, onde e como estacionou a viatura. Os equipamentos, os programas informáticos e as
Comunicações permitem à DataRede emitir, em tempo real, avisos de liquidação naquelas
viaturas que são detetadas em situação de incumprimento, ou seja, em informação.
Para regularizar a situação são colocados à disposição dos condutores diferentes formas de
pagamento, das quais destacamos o MULTIBANCO, VISA e Presencial, na delegação local da
concessionária.
Os montantes a cobrar são normalmente valores muito baixos e que correspondem ao valor
máximo que pagaria, caso ali estivesse estacionado determinado período.
Na realidade esta forma de cálculo é usada já há muitos anos nos parques fechados para quem
tenha perdido o bilhete, nunca tendo sido alvo de críticas por ser justa.
Devemos clarificar, de uma vez por todas que, não se tratam de multas, coimas ou
Contraordenações mas, tão só e apenas, avisos de liquidação de valores em dívida por
incumprimento contratual.
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a) Base legal
O Decreto-Lei n.º 269/98, de 01 de Setembro, consagra o regime da ação declarativa especial
para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de contractos e injunção. No seu
artigo 1º, este diploma começa por delimitar o âmbito de aplicação deste regime especial,
determinando que se trata de um conjunto de procedimentos destinados a exigir o
cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de contratos de valor não superior à
alçada do tribunal de 1.ª instância.
É preciso ter sempre presente que, os condutores ao estacionarem num local concessionado a
esta empresa, tacitamente estabelecem uma relação contratual.
Não restam dúvidas que estamos perante uma verdadeira relação contratual de facto,
conforme designa a doutrina e a jurisprudência.
Estas relações assentam em puras atuações de facto e que decorrem de "atos materiais
reveladores da vontade de negociar, mas que não se reconduzem aos moldes tradicionais do
mútuo consenso", isto é, em que inexiste um acordo de declarações de vontade dos
contraentes (VARELA, João de Matos Antunes, - Das Obrigações em Geral, Volume I, 10.ª
Edição, Editora Almedina, pág. 220).
Efetivamente, nestas situações não existe qualquer declaração de vontade do utilizador, mas
por força do seu comportamento, revelador de uma vontade de contratar, a situação gerada
subordina-se ao regime jurídico das relações contratuais.
Parece-nos óbvio e é inequívoco que o comportamento de um determinado condutor, ao
estacionar o seu veículo nos locais em que é devido uma quantia monetária, sem proceder ao
seu pagamento, incumpre a relação contratual estabelecida e torna-se, automaticamente
devedor da quantia diária correspondente a tal utilização.
Deste modo está verificado o incumprimento contratual do condutor pelo não pagamento do
preço do estacionamento a que estava obrigado (Artigo 406.º, n.º 1 do Código Civil).
Estabelece ainda o Artigo 798.º, do Código Civil, que o devedor (condutor) que faltou
culposamente ao cumprimento da obrigação se torna responsável pelo prejuízo que causa ao
credor (DataRede).
Importa ainda referir que a circunstância de a situação (estacionar sem pagar), poder constituir
informação contraordenacional, em nada obsta ou afasta a responsabilidade civil, no caso
contratual, dela decorrente, a qual ocorre independentemente do acionamento daquela outra.

b) Consequências
As consequências para os condutores que, de forma continuada estacionaram os seus veículos
nas zonas concessionadas à DataRede são diversas e calculadas em função, muitas vezes da fase
em que o condutor faltoso efetua o pagamento.
Não raras vezes, a teimosia, a falta de informações fiáveis prestadas por pessoas que deveriam
ser independentes, leva a que, sobre os faltosos recaiam penhoras de vencimento, de viaturas
ou de outros bens.
Numa primeira fase as consequências são bem menores pois, como é fácil de perceber, basta se
dirigirem ao Multibanco mais próximo ou ao portal do condutor (VISA) e efetuarem o
pagamento do montante em dívida que nem sequer reflete juros de mora.
Efetuado esse pagamento os dados desaparecem, isto é, são apagados do sistema de forma
automática no preciso momento em que a SIBS e REDUNICRE comunicam, eletronicamente, os
comprovativos de pagamento.
Numa segunda fase as consequências já são maiores, se bem que, ainda muito reduzidas.
Recebido o ofício do Balcão Nacional de Injunções, devem os devedores tomar uma decisão, a
qual deverá ser muito bem ponderada. A questão coloca-se em pagar a dívida ou constituir
Advogado.
Naturalmente que a constituição de Advogado importa o dispêndio de grandes quantias
monetárias, muitas vezes superiores ao valor da dívida e que, em nada contribuirão para
resolver o problema. Para mais que, mesmo em caso de vitória esses valores não poderão
nunca ser da responsabilidade da parte perdedora.
E, não esqueçamos que, muitas vezes os condutores sabem que, na realidade estacionaram as
suas viaturas sem se munirem do respetivo ticket de estacionamento válido. Neste sentido
somos de opinião que, em consciência, efetuem o pagamento voluntário.
Numa terceira fase, goradas as anteriores, o processo toma novos contornos através da
instauração de: a) Instauração de Ação Declarativa junto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(apenas para os casos em que foi decidido pela falta ou inteligibilidade do pedido e da causa de
pedir); b) Instauração de Ação Executiva para exigir judicialmente o comprimento do valor em
dívida e executar o património do devedor.
Naturalmente que esta terceira fase comporta despesas significativas para o devedor e damos
aqui o exemplo de um caso concreto em que, partindo de uma dívida de .
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c) Software utilizado
As ações de fiscalização assetam no sistema iPARQUE que é um poderoso software
desenvolvido pela ACIN iCLOUD Solutions para a DataRede, focado especificamente nos
estacionamentos controlados por parquímetros.

1/ Solução integrada de Smart Parking
O iParque é a solução ideal para colmatar as crescentes necessidades de regulação dos
estacionamentos de superfície que as cidades de todo o mundo enfrentam. É uma solução
suficientemente flexível e adaptável para satisfazer as necessidades de cidades de pequena,
média ou grande dimensão.
De fa to, ofere e u a solução i tegrada de “ art Parki g

o posta por diversos

ódulos

que possibilitam o controlo e monitorização de indicadores e dados estatísticos que permitem
uma gestão otimizada dos espaços de estacionamento e das rotas de fiscalização, bem como,
uma maior redução de custos e maximização de lucros.

1.1 Larga Experiência
O desenvolvimento do iParque iniciou-se em 2010, sendo que já se encontra a ser utilizado por
diversas entidades concessionárias portuguesas e espanholas. Diariamente são fiscalizados
cerca de 1 000 000 de automóveis. Por outro lado, são emitidos semanalmente cerca 100 000
infrações de estacionamento. De facto, o iParque é uma solução de gestão e fiscalização
integrada de estacionamentos de superfície bastante robusta e completa.

1.2 Solução Estável e Escalável
O sistema iParque foi desenhado e desenvolvido recorrendo sempre às melhores práticas de
desenvolvimento

de

software,

baseando-se
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padrões

e

frameworks

utilizadas

internacionalmente. Como tal, a questão da escalabilidade do projeto tanto na vertente da
Quality of “ervi e

o tí ua dispo i ilizada aos seus utilizadores, bem como, a vertente da

integração de novas valências e componentes no projeto base foi acautelada e prevista desde o
início do projeto.

1.3 Sistema Certificado
A ACIN iCloud Solutions, entidade responsável pelo desenvolvimento e comercialização do
iParque, dispõe de um rigoroso sistema interno de controlo de qualidade. De facto, a ACIN
encontra-se certificada pela norma ISO 9001. A certificação do Sistema de Gestão da Qualidade
de acordo com a norma ISO 9001 permite oferecer garantias adicionais ao nível dos
compromissos de Qualidade e satisfação que a ACIN estabeleceu com os seus clientes.
A ACIN é igualmente certificada pela norma ISO 27001. Esta norma é o padrão e a referência
Internacional para a gestão da Segurança da Informação. Através desta certificação, a ACIN é
capaz de oferecer aos seus clientes e parceiros um nível extra de conforto no que concerne à
Segurança da Informação gerida.
Atualmente, encontramo-nos a concluir o processo de certificação pela norma ISO 20000. As
empresas certificadas ao abrigo desta norma, oferecem garantias que se encontram aptas a, de
forma consistente, proporcionar produtos e/ou serviços que vão ao encontro dos requisitos e
níveis de serviço acordados com o cliente.

1.4 Serviços de apoio e suporte
O iParque disponibiliza a todos os seus clientes um serviço de atendimento completamente
gratuito. O horário de funcionamento dos serviços de apoio e suporte técnico da plataforma
iParque é operado nos dias úteis das 8h30m às 19h.
Os técnicos que integram os serviços de apoio ao iParque, têm formação específica, tanto na
sua vertente técnica como também na sua vertente operacional.
Como podemos confirmar nos gráficos apresentados de seguida, as avaliações realizadas ao
apoio técnico prestado pelas entidades utilizadoras do iParque têm sido sobejamente positivos.

Figura 1: Avaliação global do serviço prestado.

1.5 Aposta na Inovação e Criatividade
A aposta em mecanismos inovadores que tragam benefícios para as entidades concessionárias,
bem como, para os condutores, tem sido uma das maiores preocupações no desenvolvimento
da solução iParque. Neste sentido, o sistema oferece um conjunto extenso de caraterísticas
inovadoras e diferenciadoras, de onde se destacam as seguintes:
 Pagamento de estacionamento virtual;

 Processo desmaterializado de residentes ou avençados;

 Comunicação em tempo-real com parquímetros, de forma a avaliar os pagamentos de
estacionamentos, bem como, os pagamentos de infrações realizados;

 Sistema integrado de deteção de veículos/matrículas em infração;

 Mecanismos de identificação, em tempo-real, do estado de ocupação dos
estacionamentos geridos;

 Mecanismos de monitorização de produtividade;
 Gestão e faturação integrada de pagamentos;
 Dispo i ilização do Portal do Co dutor .

2/ Caraterísticas Técnicas e Funcionais
O sistema iParque é o resultado de um longo processo iterativo de análise e resposta às
necessidades e exigências de diversas entidades concessionárias de estacionamentos de
superfície. Esta experiência acumulada, tornou o iParque um sistema multifacetado e completo,
capaz de se adaptar à realidade de qualquer entidade concessionária de estacionamentos de
superfície.

2.1 Software de Fiscalização e de Gestão de Estacionamentos
O sistema iParque oferece dois módulos especificamente destinados à fiscalização das zonas
de estacionamento:

 Aplicação de fiscalização para android ou Windows mobile;
 Sistema de controlo e monitorização.

2.1.1 Aplicação de Fiscalização
O iParque oferece uma aplicação destinada aos agentes de fiscalização, exigindo sempre a
autenticação destes perante o sistema. Esta aplicação está disponível para dispositivos Android
ou Windows mobile e oferece as seguintes funcionalidades:

 Atribuição de rotas automáticas de forma calendarizada;

 Emissão de contraordenações, avisos de liquidação ou avisos informativos, e a
impressão dos respetivos talões, em função do estado observado pelo fiscal (pago, não
pago, fora de tempo, falso residente, etc.);

 Consulta do histórico de operação;

 Deteção automática de residentes ou outros veículos em situação válida de
estacionamento;

 Emissão automática de alertas, relativos a veículos que se encontram em infração;
 Leitura e deteção automática de matrículas;

 Leitura e deteção de códigos de barras relativos a dísticos de residentes ou de outros
avençados;

 Gestão e registo das recolhas de valores nos parcómetros;
 Atualização automática da aplicação.

Figura 2: Aplicação para os terminais de fiscalização.

2.1.2 Sistema de Controlo e Monitorização
O módulo de controlo e monitorização de estacionamento de superfície, acessível via web,
oferece as seguintes funcionalidades:

 Gestão de zonas e ruas de fiscalização;

 Visualização e busca de todo o histórico de operações;

 Pagamento, justificação ou anulação de avisos de liquidação emitidos;

 Emissão de estatísticas e relatórios diversas referentes a todas as operações
(estacionamentos livres, ocupados, obras, pago, não pago, tempo excedido, residentes,
avisos emitidos, avisos pagos, etc.);

 Possibilidade de criação de liquidações de pagamento por veículo ou condutor,
baseando-se na lista de avisos em falta de pagamento;

 Registo de reclamações;

 Pesquisa de reincidentes;

 Comunicação automática à Polícia local ou a outras entidades, via-email, dos principais
infratores;

 Gestão de equipas de fiscalização, nomeadamente turnos e objetivos;

 Geração automática de horários de trabalho, prevendo férias e feriados;

 Monitorização da operação dos terminais de fiscalização, incluindo o nível da bateria
consumido, o número de veículos fiscalizados, etc.

2.2 Contraordenações
O sistema iParque oferece mecanismos que dão suporte ao processo de emissão e tramitação
de contraordenação. Este módulo vai possibilitar à entidade concessionária gerir todas as fases
do processo administrativo de contraordenações não pagas, nomeadamente a identificação do
proprietário do veículo, a emissão automática de ofícios de contraordenação, a gestão dos
pagamentos, o envio de dados padronizados para a ANSR.
A plataforma iParque está preparada para gerar automaticamente processos de autos de
contraordenação. Neste sentido, o sistema oferece um conjunto de funcionalidades, de onde se
destacam as seguintes:

2.2.1 Gestão de Processos


Emissão simples e eficaz: Ao aceder ao separador Avisos, pode gerar automaticamente
um processo de Contraordenação com os dados detalhados do veículo, a infração e a
sanção a aplicar. Se a matrícula tiver associados os dados do proprietário, essa



informação é acoplada ao processo.
Gestão de arguidos/proprietários: Através da componente de Gestão de arguidos e
proprietários é possível adicionar o arguido ao processo e identificar o proprietário do



automóvel em infração;
Registo de observações/anexo: De forma a completar ainda mais a informação durante
a gestão do processo do auto de Contraordenação é possível adicionar observações e
associar documentos ao auto.

2.2.2 Notificações


Criação e expedição de notificações com assinatura digital: Com o iParque é possível
criar uma notificação e gerar um documento com base num modelo predefinido, em
formato Word, e ter uma assinatura digital acoplada no momento de expedição das

notificações. Com esta solução, para além da desmaterialização eletrónica dos


processos, garantimos a autenticidade da sua origem e a integridade do seu conteúdo.
Registo de receção de entrega de notificações: Para um maior controlo dos documentos
de notificação enviados, o iParque permite o registo de receção de entrega das
notificações. Nos detalhes da notificação é possível indicar os vários estados em que
esta se encontra: se foi recebida, devolvida ou não respondida. É também possível



anexar documentos à notificação com possibilidade de adicionar observações.
Gestão de datas limite de notificação: Ao introduzir a data de expedição de uma
notificação, o sistema calcula de forma automática a data limite de resposta. Para além
desta funcionalidade, após a receção de notificações, é também possível calcular
automaticamente a data limite de pagamento. Estas soluções para além de
simplificarem ainda mais o preenchimento de expedição/receção de notificações,
permitem um maior controlo sobre os prazos e garantem se os mesmos estão a ser
respeitados. De facto, passa também a ser possível pesquisar as notificações por data



limite de pagamento, bem como, por data limite de resposta.
Possibilidade de configuração de modelos de notificação personalizados: De forma
totalmente personalizável, o iParque permite a configuração de modelos de
documentos de notificação. Conforme o tipo de notificação pretendida, pedido de
identificação de Condutor/Locatário ou notificação do arguido, o sistema emite de



forma automática a notificação já pré-preenchida.
Impressão em série de notificações: O iParque permite a impressão em série de
notificações, com a possibilidade de definir a forma de expedição pretendida. Esta
funcionalidade vem proporcionar uma maior rentabilidade do seu tempo eliminando
assim tempo gasto em tarefas desnecessárias.

2.2.3 Autos de Contraordenação


Assinatura digital pelo autuante ou testemunha dos autos de contraordenação: A gestão
de documentos e processos é essencial ao bom desempenho de qualquer
concessionária e um reflexo da sua organização interna. O iParque permite associar as
assinaturas digitais do Autuante e da Testemunha ao auto de Contraordenação. Com

esta solução promove-se a desmaterialização eletrónica dos processos de


Contraordenação.
Possibilidade de comunicação automática do Auto à ANSR: Feita a notificação ao
arguido, é possível a comunicação automática do auto de Contraordenação Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). Desta forma, a solução iParque garante à
ANSR a possibilidade de ter conhecimento das infrações e caso seja necessário, avançar
judicialmente com o processo de Contraordenação.

Figura 3: Gestão de contraordenação.

2.3 Processos Judiciais
Este módulo possibilita uma eficiente gestão dos processos judiciais, englobando todas as
comunicações efetuadas entre todos os intervenientes (concessionário, devedor, advogados,
tribunais, solicitadores). Desta forma, a entidade concessionária tem a possibilidade de gerir de
uma forma completa todos os elementos relativos aos processos, nomeadamente:
 Identificação do devedor;

 Avisos/infrações associados;

 Documentos comprovativos do pagamento da taxa de justiça;
 Elementos documentais associados à fase graciosa;
 Elementos documentais associados à contenciosa;

 Créditos, débitos, juros, taxas de justiça, despesas administrativas, perdões e
correspondentes saldos.

Figura 4: Gestão de processos judiciais.

2.4 Gestão de Residentes e Avençados
O módulo de gestão de residentes e avençados oferece mecanismos que dão suporte à
receção, registo e análise dos pedidos de atribuição de cartões de avençados ou residentes
(virtuais/físicos).

Figura 5: Gestão de residentes e avençados.

O conceito de cartão de residente/avençado virtual permite, através da matrícula da viatura,
assim como através da sua localização, identificar de imediato se a viatura está abrangida pelo
regime de residente.
Neste módulo é possível configurar, registar e gerir todas as funções inerentes a esta
funcionalidade ao concessionário. O sistema suporta ainda que os pedidos de emissão,
devolução, substituição ou cancelamento sejam realizados pelos próprios utilizadores
diretamente no Portal do Condutor disponível em www.iparque.pt.

2.5 Gestão de Condutores
Usufrua das funcionalidades do nosso módulo de gestão de condutores. De forma totalmente
configurável, o sistema permite a emissão de vales de desconto em função do bónus disponível
por condutor. Com a solução iParque, tem ainda a possibilidade de gerir o saldo de
estacionamento por condutor. Neste sentido, é também possível:

 Importação de listas de condutores para gestão interna da concessionária;

 Sincronização automática com os dados dos condutores registados no Portal dos
Condutores;

 Ativação/validação de matrículas associadas aos condutores, pela concessionária;
 Atri uição

a ual/auto áti a de

ó us
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estacionamentos realizados;

 Emissão de vales de desconto em função do bónus disponível;
 Impressão e expedição em série de vales de desconto;
2.6 Pagamentos e Receitas
Para um maior controlo dos pagamentos e receitas arrecadadas no iParque, o sistema
disponibiliza um módulo capaz de registar e tratar todas as receitas provenientes dos
parcómetros, das infrações detetadas e das receitas suplementares.
A gestão de estatísticas, com possibilidade de filtragem pelos indicadores pretendidos, é uma
vantagem, pois permite rapidamente através desta funcionalidade saber o ponto da situação
relativamente a valores recebidos.
Este sistema permite a integração e comunicação automática dos montantes faturados com o
sistema de faturação iGEST, que se encontra certificado pela Autoridade Tributária com registo
nº 1480/AT.

Figura 6: Gestão de pagamentos e receitas.

2.7 Indicadores Estatísticos
Com esta funcionalidade poderá emitir os relatórios e estatísticas referente aos indicadores de
exploração por zona e/ou unidade temporal. Esta ferramenta oferece ao cliente uma visão geral
dos seguintes indicadores:

 Taxa de ocupação média;
 Taxa de rotação;

 Taxa de fixação de residentes;
 Taxa de ilegalidade detetada;

 Montantes relativos a infrações emitidas;

 Montantes relativos a pagamentos realizados.
As estatísticas e relatórios gerados dentro deste módulo apresentam as seguintes caraterísticas:

 Pesquisa de dados recorrendo ao cruzamento dinâmico da informação, e com
possibilidade de definição de filtros;

 Apresentação dos dados em vários tipos de gráficos;

Figura 7: Gestão de indicadores estatísticos.
 Possibilidade de configurar o envio de estatísticas por e-mail de periodicidade mensal,
semanal ou diária.

2.8 Indicadores de Gestão
Este módulo assume o papel de observatório da realidade explorada, possibilitando a obtenção
de informação detalhada relativamente às atividades das equipas de fiscalização. Neste sentido,
é possível:

 O controlo e análise de trajetos dos elementos de fiscalização;
 Controlo da produtividade e do cumprimento de objetivos;
 O conhecimento e análise das operações realizadas;

 Obtenção de taxas de ocupação média, ciclos e evoluções;

 Consultar e monitorizar, em tempo real, as ruas fiscalizadas, assim como a
produtividade dos fiscais.

PRETO
Não está ao serviço

VERMELHO
Inativo há 1 hora

AMARELO
Inativo há meia hora

Figura 8: Controlo dos fiscais.

VERDE
Ativo

2.9 Registo de Ocorrências
Tirando partido da constante circulação dos fiscais pelos arruamentos, o iParque disponibiliza
um serviço capaz de detetar situações anómalas, tais como, mobiliário urbano danificado, luzes
fundidas, sinais de trânsito derrubados, entre outros. Essas informações são comunicadas em
tempo real à entidade concessionária, o que permitirá a tomada de decisões no mais curto
espaço de tempo.

2.10 Identificação Móvel de Matrículas
Numa lógica de liderança tecnológica, o sistema iParque disponibiliza um conjunto de
mecanismos e funcionalidades que permitem a identificação móvel de matrículas. Desta forma,
é possível determinar automaticamente se os veículos estacionados estão em infração, e
eventualmente processar a respetiva multa ou aviso.

Figura 9: Identificação móvel de matrículas.

2.10.1 Pagamento e Registo da Matrícula
Nas zonas fiscalizadas com este sistema, deverão existir parcómetros com teclado alfanumérico,
para que seja possível a introdução da matrícula pelo condutor no momento do
estacionamento. Estes equipamentos estão habilitados a interagir diretamente com o iParque,
transmitindo-lhe toda a informação registada.
Em alternativa à utilização dos parquímetros, os condutores, mediante um registo prévio no
portal iParque, poderão realizar o pagamento diretamente a partir do seu smartphone. Ao usar
este mecanismo, o sistema reconhece automaticamente a localização e matrícula dos veículos
estacionados.

2.10.2 Deteção Automática
Este sistema de identificação permite através de duas câmaras existentes no automóvel de
fiscalização, detetar e identificar matrículas de automóveis estacionados. No caso de se
encontrar em infração, a respetiva multa ou aviso é processada e os fiscais mais próximos são
notificados no sentido de se dirigirem ao veículo em infração.

2.10.3 Zonas de Cargas e Descargas
O sistema está preparado para detetar zonas de cargas e descargas, sendo que deverá ser
definido um tempo máximo autorizado de estacionamento nestas zonas.
Desta forma, antes de solicitar a emissão de um aviso ou infração, o veículo de fiscalização
realizará duas rondas com uma diferença temporal nunca inferior ao período máximo
autorizado de estacionamento nessa zona de carga ou descarga.

2.10.4 Estacionamento em Segunda Fila
O sistema de fiscalização automático do iParque possui mecanismos de controlo e fiscalização
de estacionamento em segunda fila.
Para solicitar a emissão de um aviso ou infração, o veículo de fiscalização deverá ter realizado
duas rondas com uma diferença temporal definida pela entidade concessionária. No caso de ser
detetado um veículo em infração, o sistema central do iParque será automaticamente
notificado para proceder à emissão de um aviso ou multa.

2.11 Monitorização de Ocupação
O iParque oferece mecanismos de monitorização que permitem recolher dados estatísticos
relativamente aos níveis de ocupação dos estacionamentos de superfície geridos. Estes dados
podem ser filtrados e organizados por data/hora e zona geográfica, para que se possam
identificar tendências de estacionamento. Esta recolha de informação pode ser realizada
através:

 Da aplicação de fiscalização;

 Do registo da matrícula no momento do pagamento do estacionamento;
 De dispositivos de deteção de ocupação.

2.12 Pagamento de Estacionamento
O iParque suporta a gestão automatizada e integrada de um conjunto diversificado de formas
inovadoras de pagamento de estacionamento, descritas com maior detalhe nas seguintes
subsecções.

2.12.1 Portal do Condutor
A plataforma iParque coloca gratuitamente ao dispor dos condutores das entidades
concessionárias com as quais trabalha um conjunto inovador de serviços que permite:
 Gerir a sua informação pessoal e os veículos associados;
 Pagamento de períodos de estacionamento;
 Consulta dos estacionamentos realizados;

 Gestão da conta corrente para fins de pagamento de estacionamento;

 Pagamento/obtenção da informação de pagamento relativa a carregamentos da conta
corrente;

 Consulta de avisos ou autos de notícia emitidos para os veículos associados ao
condutor;

 Pagamento/obtenção da informação de pagamento relativa à infrações recebidas:
− Pagamento por multibanco;
− Pagamento através de cartão de crédito;
− Pagamento por transferência bancária.

 Submissão/gestão de pedidos de avenças.

Para que possam usufruir destes serviços, os condutores deverão apenas realizar o registo no
portal www.iparque.pt.

2.12.2 Pagamentos por Smartphone
A aplicação de pagamento de estacionamento pode ser descarregada gratuitamente em
dispositivos móveis iPhone/ iPad ou com sistema Android.
Esta aplicação permite que qualquer condutor a partir do seu smartphone possa, com a maior
comodidade possível, pagar o montante relativo ao estacionamento da sua viatura por um
determinado período de tempo, sem se deslocar ao parquímetro.

Figura 10: Pagamentos por smartphone.

São disponibilizadas duas modalidades de estacionamento aos condutores:

 Subscrição start and stop: O condutor indica quando inicia o estacionamento, sendo
que o estacionamento apenas termina quando o condutor indicar o seu fim;

 Subscrição por tempo: O condutor indica especificamente qual o tempo de
estacionamento pretendido. Neste caso, é enviado um alerta ao condutor sempre que
o estacionamento esteja próximo do fim, de forma a que este possa prolongar o
estacionamento, se aplicável.

Adicionalmente, o sistema alerta automaticamente aos fiscais de estacionamento sempre que
esteja pera te u

veí ulo o

u

ti ket virtual válido.

2.12.3 Atendimento Telefónico Automático
O iParque é composto por um subsistema de atendimento automático que é capaz de tratar e
processar os pedidos de pagamento ou revalidação do parqueamento pelos utilizadores,
interagindo com o módulo de gestão de estacionamento de superfície e de gestão de
pagamentos e receitas.

Figura 11: Atendimento automático.

2.13 Pagamento de Infrações
Para além do pagamento direto nos serviços de atendimento da entidade concessionária, o
iParque oferece aos condutores autuados múltiplas formas de pagamento das infrações de
estacionamento:

 Através de cartão de crédito: O iParque encontra-se completamente integrado com a
REDUNICRE de forma a permitir que os condutores possam realizar o pagamento das
suas infrações diretamente a partir do portal www.iparque.pt recorrendo ao uso do seu
cartão de crédito com a maior comodidade e segurança;

 Através de transferência bancária: Os dados de pagamento podem ser obtidos
diretamente a partir do portal do condutor, ou a partir do talão emitido pelo fiscal;

 Através de pagamento multibanco: Os dados de pagamento podem ser obtidos
diretamente a partir do Portal do Condutor, ou diretamente a partir do talão emitido
pelo fiscal;

 Através do parquímetro: O pagamento realizado é comunicado diretamente ao iParque;

 Recorrendo à conta-corrente do condutor: Mediamente a autorização do condutor, o
montante correspondente à infração é descontado da sua conta-corrente.

2.14 Integrações
O iParque tem uma parceria direta com os dois fabricantes de parcómetros mais conceituados
do mercado nacional e internacional, nomeadamente Parkeon e Cale.

Estas parcerias visam uma integração total entre o software iParque e os modelos de
parcómetros mais recentes e inovadores, resultando num sistema completamente funcional e
viável.
Para além disso, o sistema iParque já se encontra completamente integrado com o Google
Maps e com a plataforma Parkfolio.

d) Centralização dos dados dos parcómetros
Fruto da integração entre o sistema iPARQUE e o Parkfolio NEO da Parkeon será possível
controlar remotamente as máquinas de pagamento, nomeadamente obter os dados técnicos e
estatísti os. Para tal, serão i stalados MODEM“ s e

todas as máquinas de pagamento, que,

por sua vez, comunicarão com o computador central através de uma ligação de dados móvel
GSM.

Ação 2.2
Recolha dos valores das máquinas
A recolha dos valores das máquinas será efetuada por 2 colaboradores, com o carro de recolha
adequado às respetivas máquinas, de maneira a que os colaboradores não terem acesso direto
aos valores recolhidos.
A rota de recolha é definida pelo iPARQUE e os colaboradores têm de inserir no sistema o valor
recolhido. Em tempo real, mediante introdução do nome do utilizador e código de acesso, os
técnicos do Município de Beja, poderão ter acesso aos valores da recolha para o controlo e
monitorização.

Ação 2.3
Depósito de valores numa conta do Município de Beja até ao dia 15 do mês seguinte ao da
recolha.
Será depositado numa conta do Município de Beja até ao dia 15 do mês seguinte ao da recolha
a percentagem do valor respeitante ao Município, de acordo com a proposta apresentada.
Também até essa mesma data, serão entregues no Município de Beja cópia do talão de
depósito, bem como os duplicados das recolhas das máquinas.

Ação 2.4
Controlo e gestão das receitas; com a elaboração de relatórios mensais com as receitas
apuradas.
A DataRede possui o software iParque, ao qual permite em tempo real ter acesso às recolhas,
gestão das receitas, elaboração de relatórios mensais, por intervalo de tempo, por máquina e
por recolha.
Como foi já referido, o IPARQUE é o repositório central de dados e informações da concessão. O
controlo e gestão das receitas é feito de forma automática, sendo que, quando existam desvios,
o sistema dispara um email para os serviços de controlo e auditoria da DataRede que,
imediatamente averiguarão a causa da diferença detetada, aplicando de imediato medidas
preventivas e corretivas.
Será facultado ao Município de Beja, um utilizador e um código de acesso que permitirá o
acesso ao sistema iPARQUE onde poderão consultar diretamente todos os dados financeiros da
exploração, uma vez que, todos os relatórios são produzidos automaticamente pelo iPARQUE,
mediante a escolha do utilizador.

Ação 2.5
Manutenção dos parcómetros incluindo a substituição de peças em caso de avaria.
De acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos foi criado o presente Plano de
Manutenção, por forma a cumprir todos os requisitos e superados os níveis de serviço exigidos,
assumindo desta forma a DataRede total responsabilidade por todo o tipo de manutenção,
conservação, limpeza e segurança dos equipamentos do sistema das zonas de estacionamento
à superfície no objeto do contrato a celebrar.
Estão incluídos na nossa proposta equipamentos que, apresentam reconhecidamente os
melhores desempenhos técnicos, o que nos permite oferecer um nível de operacionalidade de
excelência.

Tipicamente serão desenvolvidas as seguintes ações de manutenção:
Manutenção Preventiva
Serão realizadas duas ações de manutenção de acordo com os planos definidos pelos
fabricantes (Em anexo Ficha de Manutenção de Parcómetros).

Manutenção corretiva
Corresponde às ações que desenvolveremos em caso de necessidade de reposição do nível de
serviço dos equipamentos.
Para assegurar os níveis de serviço definidos disporemos localmente dos seguintes recursos:
I. Colaboradores com a formação necessária sobre a manutenção dos equipamentos;
II. Stock de componentes de substituição;
Salientamos que através do sistema de monitorização a implementar, teremos conhecimento
em tempo real das necessidades de manutenção corretiva.
Os alarmes recebidos centralmente serão encaminhados de forma automática, para o
colaborador afeto a esta tarefa.
Os recursos e a organização que implementaremos permite-nos garantir um tempo de resposta
nunca superior a 1/2 hora em caso de necessidade de manutenção corretiva.

As necessidades de reparação mais comuns nos equipamentos são:
I. Reparação da impressora de bilhetes;
II. Reparação de seletor de moedas;
III. Reparação de pré-encaixe;
IV. Reparação de placa principal;
V. Reparação da placa de botões;
VI. Reparação de display e teclado;
VII. Substituição da Bateria/Pilhas.

Meios humanos e materiais afetos às tarefas de manutenção.
Colocaremos ao dispor da nossa operação um colaborador com formação técnica adequada e
que garantirá todas as ações de manutenção exigidas e que se venham a revelar necessárias.

O nosso colaborador estará baseado na central de operações que localizaremos em Beja e irá
dispor de um veículo ligeiro para deslocações e transporte das ferramentas e equipamentos
necessários, nomeadamente, caixa de ferramentas essenciais para as operações necessárias e
peças sobresselentes para a substituição das irremediavelmente avariadas.

Ação 2.6
Recarga das máquinas com rolos para emissão de bilhetes.
De acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos, a DataRede é responsável pela recarga
dos rolos das máquinas e assumirá esse encargo. É responsável também pela monitorização dos
alertas emitidos pelos parcómetros com a informação da falta de papel, através de um préaviso.
Recebido o alerta através de SMS, o coordenador tratará de repor ou mandar repor um rolo
novo (com cerca de 6500 bilhetes) no parcómetro.
Todos os parcómetros estarão configurados para emitir o alerta quando faltarem 250 bilhetes
para o final do rolo. Assim, com esta margem de segurança, está assegurado o hiato temporal
para a sua substituição sem qualquer falha.
Para controlo, serão emitidas as respetivas guias e manteremos um stock inicial de 400 rolos.

Ação 2.7
Contratação de um seguro contra o vandalismo das máquinas.
Será contratualizado junto de uma seguradora, a exemplo do que a DataRede possui noutras
concessões, um seguro que possa cobrir o eventual vandalismo dos parcómetros.

Ação 2.8
Verificação metrológica anual das máquinas de pagamento por Entidade competente.
De acordo com o estabelecido no Caderno de Encargos, a DataRede é responsável pela
verificação metrológica anual das máquinas de pagamento, solicitando este serviço à entidade
competente, certificada para o efeito.

Tal ocorrerá uma vez por ano e o custo será suportado na íntegra pela DataRede. Em caso de
ocorrerem medições fora do legalmente exigido, a DataRede corrigirá as falhas eventualmente
detetadas.
No entanto, fruto da nossa grande experiência, normalmente os parcómetros Stélio, nunca têm
problemas com a contagem de tempo, sendo portanto muito fiáveis.

Ação 2.9
Co t ataç o o
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de pagamento.
A DataRede possui um sistema de centralização, onde será integrado todos os parcómetros
afetos à concessão, garantindo assim uma comunicação entre as máquinas e o computador
central.
Atualmente a DataRede possui um contrato com a MEO, que garante os circuitos de
comunicação de dados e de voz, necessários seja para as máquinas, seja para os
fiscais/vigilantes (emissão de avisos).

Ação 2.10
“u stituiç o das pla as de si alizaç o se e ess io e

aso de desapa e i e to ou da os.

Sinalização Vertical
Será realizada uma verificação diária da sinalização vertical, pois os nossos colaboradores
aquando da entrada na Rua ou Zona de estacionamento, têm sempre atenção ao estado da
sinalização,

sendo

registada

no

software

iParque

qualquer

anomalia

encontrada,

nomeadamente a sua fixação e integridade, em caso de deteção de necessidade corretiva
imediata os nossos técnicos agirão em conformidade.
Havendo necessidade de intervenção, o técnico deslocar-se-á para o local e munido das
ferramentas e equipamento necessário, desencadeará as ações necessárias para repor a
situação ideal.

Ação 2.11
Pi tu a exte io das

ui as de paga e to e

aso de dete ioração da mesma por

vandalismo ou po aç o dos age tes at osf i os.
A DataRede fica responsável pela limpeza, pintura e reposição de peças em caso de
deterioração da mesma por vandalismo ou por ação dos agentes atmosféricos.
A DataRede possui cerca de 30 parcómetros em stock totalmente recondicionados.
No caso de repintura, o parcómetro é totalmente retirado e colocado temporariamente um
outro até que estejam concluídos os trabalhos.
No caso de vandalismo, dependerá da gravidade da situação. Normalmente se os estragos
forem muito reduzidos (tipicamente da nossa experiência o vandalismo acontece na zona do
cofre), a DataRede procede de imediato à sua reparação e/ou substituição pois possuirá
localmente peças sobresselentes.
No caso de sério vandalismo, o equipamento é substituído nos módulos afectados. De todas as
ocorrências, serão lavrados relatórios os quais serão também enviados para a Câmara Municipal
de Beja.

Ação 2.12
E io ao Mu i ípio de Beja, at ao fi al do

s segui te ao da exploração, o resultado do

funcionamento dos serviços, nomeadamente, as receitas por máquina, e outros dados que se
considerem relevantes, como por exemplo, número de avisos de incumprimento colocados ou
out os, e

o o, as e e tuais e la ações ue o o a .

Os serviços centrais da DataRede enviarão ao Município de Beja, nos termos solicitados no
Caderno de Encargos, por PDF e por email, o resultado do funcionamento dos serviços,
nomeadamente, as receitas por máquina, e outros dados relevantes, como por exemplo,
número de avisos de incumprimento colocados ou outros, bem como, as eventuais reclamações
que ocorram.
No entanto, esta informação fica sempre acessível no sistema iPARQUE, que os técnicos do
Município poderão sempre consultar em tempo real mediante a introdução dos códigos de
acesso.
O sistema possui um grande manancial de informação e dados estatísticos que cobrem a
atividade dos fiscais, dos parcómetros e das reclamações.

Proposta de Preço

DataRede S.A., com número de identificação fiscal 511 214 073 e sede na Estrada Regional 104
nº 42 A, 9350-203 Ribeira Brava, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de
encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de
Concurso Público CP/002/2019 para a Co cessão da exploração do estacio a e to tarifado de
superfície , declara que a percentagem do valor das receitas das máquinas que cativará como
pagamento do seu serviço é de 22,99 % (vinte e dois vírgula noventa e nove por cento), valor a
que acresce o IVA à taxa legal em vigor de 23%, sendo o restante valor da receita obtida nas 38
máquinas de pagamento, depositado numa conta pertencente ao Município de Beja.

Lisboa, 19 de junho de 2019
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Quarta-Feira, 12 de Junho de 2019

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

MUNICÍPIO DE BEJA

Anúncio de procedimento n.º 6071/2019
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Designação da entidade adjudicante: Município de Beja
NIPC: 504884620
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Aprovisionamento
Endereço: Praça da Republica
Código postal: 7800 427
Localidade: Beja
País: PORTUGAL
NUT III: PT184
Distrito: Beja
Concelho: Beja
Freguesia: União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista)
Telefone: 284311800
Endereço Eletrónico: aprovisionamento.concursos@cm-beja.pt
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: Concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície
Descrição sucinta do objeto do contrato: Concessão da exploração do estacionamento tarifado de superfície
Tipo de Contrato: Concessão de Serviços Públicos
Preço base do procedimento: Não
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objeto principal
Vocabulário principal: 98351000
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3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias entidades)? Não
Contratação por lotes: Não
O contrato é adjudicado por uma central de compras: Não
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
É utilizado um leilão eletrónico: Não
É adotada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
País: PORTUGAL
NUT III: PT184
Distrito: Beja
Concelho: Beja
Freguesia: União das Freguesias de Beja (Santiago Maior e São João Baptista)
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Prazo: Meses
12 meses
O contrato é passível de renovação? Não
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade profissional
Não
7.2 - Informação sobre contratos reservados
O contrato está reservado a entidades e fornecedores cujo objetivo principal seja a integração social e profissional de pessoas com
deficiência ou desfavorecidas?
Não
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Serviço de Aprovisionamento
Endereço desse serviço: Praça da Republica
Código postal: 7800 427
Localidade: Beja
Telefone: 284311800
Endereço Eletrónico: aprovisionamento.concursos@cm-beja.pt
8.2 - Fornecimento das peças do concurso, apresentação dos pedidos de participação e apresentação das propostas
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante:
Saphety (http://www3.saphety.com/pt/solutions/public-procurement)
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
Até às 17 : 00 do 7 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Melhor relação qualidade-preço: Sim
Critério relativo à qualidade
Nome: Menor encargo - % a pagar ao concessionário em função da receita obtida nas 38 máquinas de pagamento
Ponderação: 100 %
Critério relativo ao custo
Nome: 0
Ponderação: 0 %
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:
Não
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
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Designação: Município de Beja
Endereço: Praça da Republica
Código postal: 7800 427
Localidade: Beja
Telefone: 284311800
Endereço Eletrónico: aprovisionamento.concursos@cm-beja.pt
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2019/06/12
15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA
UNIÃO EUROPEIA:
Não
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Serão usados critérios ambientais: Não
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Paulo Jorge Lúcio Arsénio
Cargo: Presidente da Câmara

412284082

INFORMAÇÃO

Município de Beja

Registo Nº: 1392

Data: 18/02/2019

Nº 86

Destinatário: Vereador Miranda
Serviço Emissor: Serviço de Trânsito e Mobilidade
Assunto: CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO ESTACIONAMENTO TARIFADO DE SUPERFÍCIE

A empresa DataRede explora actualmente 38 máquinas de pagamento do estacionamento
de superfície que regulam 575 lugares de estacionamento com base no contrato avulso de
concessão de exploração do estacionamento tarifado de superfície assinado em 04 de
Fevereiro de 2016 e cujo início da exploração teve lugar a 1 de Março de 2016, por um
período de 3 anos.
Tendo em consideração que o contrato de exploração do estacionamento tarifado na cidade
de Beja termina a 02.03.2019, e considerando a dificuldade que se colocaria ao Município
de Beja em explorar directamente o estacionamento por falta de pessoal qualificado para o
efeito, nomeadamente, para a manutenção do equipamento, propõe-se o seguinte:
1. que seja aberto um concurso público para a concessão, pelo prazo de 1 ano, para a
exploração dos parcómetros em Beja para gerir 38 máquinas de pagamento que
regulam 575 lugares de estacionamento, 401 dos quais têm acesso a residentes sem
limite de tempo e sem pagamento, cerca de 70%,, existindo para o efeito 1 carro de
recolha de dinheiro e um computador com software adequado para o controlo das
máquinas de pagamento. A exploração do serviço exige da parte da empresa
concessionária trabalhos de vigilância e emissão de avisos quando há
incumprimento; de recolha e depósito de valores numa conta do Município de Beja;
de controlo e gestão das receitas; a elaboração de relatórios mensais com as
receitas apuradas; a manutenção dos parcómetros; a recarga das máquinas com
rolos para emissão de bilhetes; o contrato de um seguro contra o vandalismo das
máquinas; a verificação metrológica anual das máquinas de pagamento e contrato
com uma empresa para garantir a comunicação do computador com as máquinas de
pagamento;
2. que o preço base seja de 25% do valor da receita mensal apurada nas 38 máquinas
já instaladas na cidade de Beja nos locais mencionados nas cláusulas técnicas do
Caderno de Encargos.

|escreva aqui as iniciais dos intervenientes na elaboração | redacção|
|hora|
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3. que a decisão de adjudicação recaia sobre o concorrente que apresente a proposta
economicamente mais vantajosa para o Município de Beja aferida pela percentagem
em relação à receita total a transferir mensalmente para o Município de Beja;
4. que não sejam admitidas propostas variantes;
5. que o Júri seja constituído por 3 elementos efectivos, Engª Maria Goreti Margalha,
Engº Paulo Luís, Engº Anselmo Correia e 2 suplentes, Engº João Duarte Margalha,
Engº António Fialho.
Propõe-se ainda que a DataRede continue a explorar o serviço até que o resultado do
concurso público seja conhecido, mantendo, para o efeito as condições do contrato até
agora em vigor, onde o valor de 19,95% da receita pertence à empresa, de acordo com o
contrato assinado em 04 de Fevereiro de 2016.
As receitas mensais referentes às áreas tarifadas em concurso, apuradas nos anos de 2017 e
2018, foram as seguintes:
Parcómetros
de BEJA

2017

2018

C/Iva

C/Iva

Acumulado

246.131,24

249.105,21

- JANEIRO

21.875,90

21.298,55

- FEVEREIRO

19.261,60

19.071,05

- MARÇO

20.918,30

20.779,85

- ABRIL

17.974,55

20.876,15

- MAIO

21.211,28

21.236,40

- JUNHO

20.655,55

21.395,20

- JULHO

20.028,79

21.658,30

- AGOSTO

21.390,95

20.265,40

- SETEMBRO

21.548,19

19.531,95

- OUTUBRO

19.828,49

22.875,10

-NOVEMBRO

22.048,94

20.265,40

- DEZEMBRO

19.388,69

19.851,85

(Euros)

Propõe-se que a proposta de abertura de concurso público seja apresentada em Reunião de
Câmara e de Assembleia Municipal. Junta-se, para o efeito, proposta para Programa de
Concurso e Caderno de Encargos.
|escreva aqui as iniciais dos intervenientes na elaboração | redacção|
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545 - MARIA GORETI LOPES BATISTA MARGALHA
Afeto a: Serviço de Trânsito e Mobilidade

Anexo: Programa de concurso, caderno de encargos, contrato avulso de concessão de
exploração do estacionamento tarifado de superfície
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