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Verificar o cumprimento das normas técnicas e de
segurança por parte do pessoal que conduz os
veículos;

Auxiliar e orientar, no local, os serviços especiais
de transportes, situações de avarias de viaturas,
interrupções de trânsito, fecho de ruas e aci-
dentes, com vista à rápida normalização do
serviço;

Elaborar relatórios de ocorrência e propostas de
alteração do serviço de transportes;

Prestar informação aos utentes acerca de horários
de carreiras, percursos, pontos de paragem, tari-
fário e outros, relativos aos serviços de trans-
porte;

Coordenar e colaborar com os encarregados de
movimento na gestão do pessoal de tráfego, subs-
tituindo-os nas suas ausências ou impedimentos;

Colaborar em acções de formação.

Ao pessoal integrado na carreira de agente único de
transportes colectivos, com base nas instruções de ser-
viço e tendo em consideração os regulamentos em vigor
e as regras correntes, compete predominantemente as
seguintes tarefas:

Conduzir autocarros de transportes de passageiros,
segundo percursos preestabelecidos, atendendo,
designadamente, à segurança e comodidade
daqueles;

Parar o autocarro, segundo indicação sonora de
dentro do veículo ou por observação dos sinais
feitos nas paragens, a fim de permitir a entrada
e saída de passageiros;

Cobrar bilhetes e verificar que os passageiros que
transporta estão credenciados para o efeito;

Informar os passageiros dos circuitos e tempos de
viagem;

Preencher e entregar diariamente no sector de
transportes o boletim diário de viatura, mencio-
nando o tipo de serviço, quilómetros efectuados
e combustível introduzido;

Tomar as providências necessárias com vista à repa-
ração do veículo, em caso de avaria ou acidente;

Assegurar o bom estado de funcionamento do veí-
culo junto do sector dos transportes.

Ao pessoal integrado na carreira de motorista de
transportes colectivos, com base nas instruções de ser-
viço e tendo em consideração os regulamentos em vigor
e as regras correntes, compete predominantemente as
seguintes tarefas:

Conduzir autocarros de transportes de passageiros,
segundo percursos preestabelecidos, atendendo,
designadamente, à segurança e comodidade
daqueles;

Parar o autocarro, segundo indicação sonora de
dentro do veículo ou por observação dos sinais
feitos nas paragens, a fim de permitir a entrada
e saída de passageiros;

Preencher e entregar diariamente no sector de
transportes o boletim diário de viatura, mencio-
nando o tipo de serviço, quilómetros efectuados
e combustível introduzido;

Tomar as providências necessárias com vista à repa-
ração do veículo, em caso de avaria ou acidente;

Assegurar o bom estado de funcionamento do veí-
culo junto do sector dos transportes.

Decreto-Lei n.o 103/2002
de 12 de Abril

O Decreto-Lei n.o 119/2000, de 4 de Julho, procedeu
à localização e delimitação de diferentes áreas de inter-
venção do Programa Polis — Programa de Requalifi-
cação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades,
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.o 26/2000, de 15 de Maio.

Em conformidade com os artigos 7.o e 8.o do Decre-
to-Lei n.o 794/76, de 5 de Novembro, procedeu-se à
definição de medidas preventivas de utilização de solo
urbano a afectar à realização das intervenções referidas.

A consolidação do conceito da intervenção Polis na
cidade de Aveiro e na cidade da Guarda, a partir dos
diversos contributos entretanto recolhidos, levaram à
necessidade de alteração das zonas de intervenção ini-
cialmente definidas, alargando-as a novas áreas rele-
vantes para melhorar a coerência da intervenção.

Deste modo, cumpre corrigir a planta relativa à inter-
venção na cidade de Aveiro, publicada em anexo ao
Decreto-Lei n.o 319/2000, de 14 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 203-B/2001,
de 24 de Julho, e a planta relativa à intervenção na
cidade da Guarda, publicada em anexo ao Decreto-Lei
n.o 319/2000, de 14 de Dezembro, e acrescentar as plan-
tas das zonas de intervenção do Programa Polis nas
cidades de Chaves, Portalegre, Silves e Tomar.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único

1 — Ao anexo do Decreto-Lei n.o 119/2000, de 4 de
Julho, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.o 319/2000, de 14 de Dezembro, pelo Decreto-Lei
n.o 203-B/2001, de 24 de Julho, pelo Decreto-Lei
n.o 251/2001, de 21 de Setembro, e pelo Decreto-Lei
n.o 318/2001, de 10 de Dezembro, são substituídas as plan-
tas relativas às zonas de intervenção de Aveiro e da
Guarda e são acrescentadas as plantas relativas às zonas
de intervenção de Chaves, Portalegre, Silves e Tomar.

2 — As plantas referidas no número anterior são
publicadas em anexo ao presente diploma e dele fazem
parte integrante.

3 — A aplicação das medidas preventivas previstas
no Decreto-Lei n.o 119/2000, de 4 de Julho, às áreas
que não tenham sido abrangidas pelas plantas publicadas
em anexo ao referido diploma, com a redacção que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.o 319/2000, de 14 de Dezem-
bro, pelo Decreto-Lei n.o 203-B/2001, de 24 de Julho,
pelo Decreto-Lei n.o 251/2001, de 21 de Setembro, e
pelo Decreto-Lei n.o 318/2001, de 10 de Dezembro, ope-
ra-se com a entrada em vigor do presente diploma.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7
de Março de 2002. — Jaime José Matos da Gama — Gui-
lherme d’Oliveira Martins — António Luís Santos
Costa — José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

Promulgado em 27 de Março de 2002.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 28 de Março de 2002.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Decreto-Lei n.o 104/2002
de 12 de Abril

A resolução n.o 143/2000, de 27 de Setembro, definiu
medidas dirigidas à generalização da prática de aqui-
sição de bens e serviços por via electrónica pela Admi-
nistração Pública.

Previu-se nessa resolução a realização de um estudo
que, tendo em conta a experiência internacional na
matéria, designadamente nos países da União Europeia,
pudesse basear as decisões tendentes à generalização
das práticas aquisitivas públicas por via electrónica,
nomeadamente de natureza legislativa.

Com esse objectivo foi constituído um grupo de tra-
balho, o qual produziu um relatório que a resolução
n.o 32/2001, de 2 de Março, determinou que fosse objecto
de discussão pública.

Como revelou a discussão pública, é importante uma
simplificação do quadro jurídico da contratação pública
e a sua adaptação à sociedade da informação, o que
passa necessariamente pela possibilidade do uso de
meios electrónicos nos procedimentos aquisitivos.

Importa agora dar sequência ao trabalho que foi
desenvolvido, adoptando medidas concretas que tornem
possível que os organismos da Administração Pública
Portuguesa possam adquirir bens por via electrónica,
dessa forma se contribuindo para a racionalização da
sua actuação, para uma redução da burocracia envolvida
nas aquisições públicas e para uma redução dos custos
envolvidos nessa actividade. Ao fazê-lo estar-se-á igual-
mente a dar cumprimento aos objectivos para que apon-
tam diversos instrumentos, de que cabe salientar o Plano
de Acção eEurope 2002, adoptado durante a presidência
portuguesa da União Europeia e a comunicação da
Comissão Europeia de 11 de Março de 1998 sobre os
contratos públicos na União Europeia.

A importante redução de custos para a Administração
Pública induzida pelas práticas aquisitivas por via elec-
trónica é, ainda, importante como factor que contribui
para o controlo da despesa pública e para o cumpri-
mento do Programa de Estabilidade para o Crescimento.

Estamos, pelas razões aduzidas, perante uma matéria
na qual urge actuar.

Removem-se, com o presente diploma, os obstáculos
de natureza formal às compras electrónicas, dando-se,
dessa forma, a possibilidade aos organismos públicos
de iniciarem práticas aquisitivas por via electrónica. Às
aquisições efectuadas por via electrónica aplica-se o
regime vigente para as aquisições feitas em ambiente
não electrónico, designadamente em matéria de atri-
buição de competências, procedimentos, incluindo
regras que presidem à sua escolha, e recursos.

Seguindo o exemplo da generalidade dos países com
experiência na matéria, optou-se por limitar, nesta fase,
as possibilidades de aprovisionamento público por via
electrónica aos bens, deixando-se de fora as aquisições
de serviços.

Esta fase inicial de implementação das compras públi-
cas por via electrónica, durante a qual se pretende que
os organismos públicos se familiarizem com uma nova
forma de proceder à aquisição de bens e tomem cons-
ciência das vantagens que lhe estão associadas, deverá
evoluir para formas mais aprofundadas e exigentes de
contratação pública electrónica que tenham em conta
a experiência entretanto adquirida e o conteúdo do rela-


