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em vigor da lei para a designação dos novos membros da
Comissão.

Nos termos legais e regimentais aplicáveis, o Plenário do
Parlamento Nacional procedeu à eleição dos membros que lhe
compete designar para a Comissão Nacional de Eleições, para
um mandato de cinco anos.

Assim, o Parlamento Nacional resolve, nos termos da alínea b)
do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2006, de 28 de dezembro,
alterada pela Lei n.º 6/2011, de 22 de junho e pela Lei n.º 7/2016,
de 8 de junho, conjugados com os artigos 190.º a 192.º do
Regimento do Parlamento Nacional, designar para a Comissão
Nacional de Eleições, após eleição, os seguintes cidadãos:

Alcino de Araújo Báris (membro efetivo);

Bernardo Martinho Natalima Cardoso  (membro efetivo);

Maria Virna Ermelinda Soares  (membro efetivo);

Olávio da Costa Monteiro de Almeida  (membro suplente).

Aprovada em 4 de julho de 2016.

Publique-se.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Adérito Hugo da Costa

RESOLUÇÃO  DO  PARLAMENTO  NACIONAL  N.º  11/2016

de  13  de  Julho

DESIGNAÇÃO  PELO  PARLAMENTO  NACIONAL  DE
TRÊS  MEMBROS  EFETIVOS  E  UM  MEMBRO

SUPLENTE  PARA  A  COMISSÃO  NACIONAL  DE
ELEIÇÕES

A Lei n.º 7/2016, de 8 de junho, determinou a alteração da
composição da Comissão Nacional de Eleições estipulando
no artigo 3.º o prazo de noventa dias a contar a data da entrada

Rui Correia
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DECRETO-LEI  N.º  29/2016

de  13  de  Julho

REGIME  JURÍDICO  DA  TOPONÍMIA  E  NUMERAÇÃO
DE  POLÍCIA

A toponímia permite localizar as atividades e os eventos
desenvolvidos pelo homem no território. Desta forma, a
atribuição de topónimos conduz ao ordenamento do território,
ao mesmo tempo que permite salvaguardar o valor cultural e
histórico dos lugares, dos territórios e das pessoas, pelo que
deverá a escolha, atribuição e alteração dos topónimos rodear-
se de particular cuidado e pautar-se por critérios de rigor,
coerência e isenção. Constitui assim um importante elemento
de identificação, orientação e localização dos imóveis e é
também, enquanto área de intervenção tradicional do poder
local, reveladora da forma como as Administrações de
Município encaram o seu património cultural.

Por sua vez, a atribuição de numeração aos prédios é outro
dos elementos chave, que em conjugação com o topónimo de
um arruamento, permite uma comunicação célere e eficaz entre
os particulares e os diversos serviços. Os números de porta
não só contribuem para a organização urbanística como
permitem a identificação correta de um edifício dentro de
determinado arruamento.

O VI Governo Constitucional em face do crescimento acelerado
da população, depara-se com novos desafios para os quais
propõe uma atuação mais eficiente, através de uma estrutura
funcional que vá de encontro às necessidades da população,
pelo que a atribuição de topónimos aos arruamentos e de
numeração aos prédios, constituem importantes ferramentas
para uma organização urbanística e uma comunicação
institucional eficaz.

Assim, nos termos do artigo 19º do Decreto-lei nº6/2015, de 11
de março, constitui um dos objetivos do Governo Central,
através do Ministério da Administração Estatal, entre outras
atribuições, o de promover e conduzir o processo de
descentralização Administrativa, nomeadamente, através de
iniciativas legislativas para a promoção da higiene e ordem
pública urbana que constituem nos termos do atual diploma, a
proposta de normas jurídicas relativas à toponímia e à
numeração dos prédios.

No alcance de tais objetivos, o Ministério da Administração
Estatal conta com a Direção Geral para a Organização Urbana,
nos termos disposto no artigo nº 22º do Decreto-Lei nº12/
2015, de 3 de junho e com a Direção Nacional de Toponímia,
coordenada pela Direção Geral.

No momento atual, a proposta de Lei do Poder Local encontra-
se em discussão no Parlamento Nacional e, na sua ausência o
Governo Central tem que legislar sobre as regras a utilizar na
implementação da Toponímia e da Numeração dos Prédios,
questões fundamentais para o ordenamento de qualquer
território.

Com a aprovação da Resolução do Conselho de Ministros
nº42/2015, de 18 de novembro, que estabelece a lista de

topónimos para a cidade de Dili, nasceu a necessidade de
implementação dos topónimos e, entretanto, acresceu ainda a
necessidade de atribuir números aos prédios para que fosse
possível criar uma morada postal.

Pelo que, a implantação no terreno quer das placas toponímicas
quer dos números dos prédios, exige a elaboração de um
conjunto de regras que orientem, facilitem e harmonizem ambos
os processos de afixação a serem utilizados por todos os
Municípios.

A Lei nº11/2009, de 7 de outubro, estabeleceu a divisão
administrativa do território em treze Municípios. Assim, nos
termos dos artigos 1º e 2º da Lei nº11/2009, de 7 de outubro, os
municípios são pessoas coletivas dotadas de autonomia
administrativa e financeira e de órgãos representativos eleitos,
os quais servem as populações em benefício da unidade
nacional e do desenvolvimento local.

Por conseguinte, neste procedimento irão ter papel relevante
as Administrações Municipais.

Deste modo, o presente Decreto-Lei pretende criar, simplificar
e clarificar os procedimentos de atribuição e implementação
quer das placas toponímicas quer dos números dos prédios
através de um conjunto de regras que orientem, facilitem e
harmonizem ambos os processos de afixação a serem utilizados
por todos os Municípios.

Assim, o Governo decreta, nos termos da alínea o), do nº 1, do
artigo 115º da Constituição da República Democrática de Timor-
Leste, para valer como lei, o seguinte:

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º
Objecto

O presente Decreto-Lei estabelece os princípios e as normas
de atribuição e alteração de topónimos das vias públicas e de
números de polícia aos prédios urbanos.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O presente Decreto-Lei aplica-se a todo o território municipal
com excepção das regiões administrativas especiais.

Artigo 3º
Definições

Para efeitos do presente Decreto-Lei entende-se por:

a)   Arruamento:a via pública de circulação no espaço urbano,
podendo ser qualificada como automóvel, pedonal ou mista,
conforme o tipo de utilização;

b)   Avenida:o espaço urbano público com dimensão superior
à da rua;

c)   Beco: a via pública com uma única interseção com outra
via;
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d)   Espaço público: todos os espaços de utilização coletiva e
que incluem arruamentos e vias de circulação;

e)  Estrada:a via de circulação automóvel, com percurso
predominantemente não-urbano composta por faixa de
rodagem e bermas;

f)   Jardim: o espaço público arborizado, destinado essencial-
mente ao recreio e lazer, podendo, no entanto, possuir zonas
de estacionamento;

g)  Largo: o espaço público urbano que pode assumir uma
forma e dimensão variada e que se pode localizar ao longo
de uma rua ou no ponto de confluência de arruamentos,
tendo como característica a presença de árvores ou
monumentos;

h)   Número de polícia: a numeração atribuída pela Administra-
ção Local a um prédio urbano;

i)    Parque: o espaço verde público, de grande dimensão, com
funções de recreio e lazer e eventualmente vedado;

a) Praça: o espaço urbano, confinado por edificações, de
uso público intenso e com predominância de área
pavimentada e arborizada;

b) Rotunda: o cruzamento giratório com existência de uma
placa central circular ou, pelo menos, simétrica,
contornada pelo trânsito sempre pela esquerda;

j)    Rua: o espaço urbano público constituído por, pelo menos,
uma faixa de rodagem que pode ter faixas de atraves-
samento de peões, passeios, estacionamento automóvel
ou acesso a edifícios;

k)   Tipo de topónimo: categoria de espaço público ao qual é
atribuído um topónimo, designadamente, avenida, rua,
travessa, largo ou outro legalmente previsto;

l)   Topónimo: a designação pela qual é conhecido um espaço
urbano público;

m) Travessa: o espaço urbano público que estabelece uma
ligação entre duas ou mais vias públicas.

Artigo 4º
Classificação dos Topónimos

Os topónimos atribuídos devem refletir a seguinte clas-
sificação:

a)    Agrotopónimos: os que têm origem nos nomes de terras de
cultivo, dos campos ou relacionados com a atividade
agrícola;

b)   Antropónimos: os que se referem a nomes ou alcunhas de
pessoas;

c)   Arqueotopónimos: os que se referem à arqueologia;

d)  Axiotopónimos: os que se referem aos títulos, cargos ou
patentes;

e)   Fitotopónimos: os que se referem à flora;

f)  Geomorfotopónimos: os que se referem às formas
topográficas e características do relevo;

g)  Hagiotopónimos: os que têm origem na vida religiosa ou
nomes de santos;

h)   Hidrotopónimos: os que são relativos a acidentes hidro-
gráficos;

i)   Historiotopónimos: relativos aos movimentos de cunho
histórico, datas comemorativas ou que marcam um evento/
acontecimento local ou nacional;

j)   Sociotopónimos: os relativos às atividades profissionais,
aos locais de trabalho, aos pontos de encontro da comu-
nidade;

k)   Zootopónimos: os que se referem à fauna.

CAPITULO II
TOPONÍMIA

SECÇÃO I
Regras de atribuição de designações toponímicas

Artigo 5º
Obrigatoriedade

É obrigatória a atribuição de um topónimo aos espaços
públicos a que alude o artigo 3.º que se localizem em áreas
urbanas.

Artigo 6º
Valores, usos e costumes

Os topónimos atribuídos aos espaços públicos respeitam os
valores, os usos, os costumes e a história das populações que
neles mantêm residência habitual.

Artigo 7º
Princípios e critérios gerais

1.   A designação toponímica inclui o topónimo atribuído
antecedido da identificação da categoria do respectivo
espaço público.

2.   A atribuição de topónimos às vias públicas:

a) Têm em consideração as características das mesmas,
bem como as designações pelas quais são habitual-
mente reconhecidas pela população;

b) Pode evocar acontecimentos e efemérides com rele-
vância local, nacional ou internacional ou denomina-
ções ancestrais do sítio ou lugar, que se encontrem
ligados à vida ou à história do município ou do Estado;

c) Pode incluir o nome de lugares, de aglomerados
populacionais ou de Estados, em casos devidamente
justificados por razões históricas ou de reciprocidade.
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3.   A designação toponímica não pode incluir palavras estran-
geiras ou estrangeirismos, salvo quando não exista palavra
correspondente em qualquer umas das línguas oficiais.

4.  É interdita a atribuição de designações toponímicas
provisórias.

Artigo 8º
Atribuição de Topónimos às Travessas e Becos

Para além dos princípios e critérios previstos no artigo anterior,
os topónimos atribuídos às Travessas e Becos:

a)   Evocam circunstâncias, figuras ou realidades de expressão
municipal;

b)  Têm relação com os topónimos das Avenidas ou das Ruas
com as quais têm ligação.

Artigo 9º
Designações Antroponímicas

1.   As designações antroponímicas referem-se a indivíduos
que se tenham destacado pelo seu civismo, provada
abnegação na vida social e política, nas letras, nas artes,
no desporto ou em qualquer ramo da ciência ou da vida
humana, assim como os que tenham prestado um contributo
relevante à história nacional ou local, evidenciado através
de factos indiscutivelmente importantes.

2.   As designações antroponímicas são atribuídas de acordo
com a seguinte ordem de preferência:

a) A individualidades de relevo nacional;

b) A individualidades de relevo local;

c) A individualidades de relevo internacional.

3.   Não são atribuídas designações antroponímicas que se re-
firam a pessoas vivas, salvo quando, em casos devidamente
justificados, essa homenagem e reconhecimento devam
ser prestados em vida da pessoa referida na designação
toponímica, desde que a mesma manifeste o seu prévio
consentimento.

Artigo 10º
Alteração de Topónimos

1.  Os topónimos atribuídos às vias públicas não podem ser
alterados, salvo em casos devidamente fundamentados.

2.    Para efeitos do disposto pelo número anterior, consideram-
se fundamentos da deliberação de alteração de topónimos,
designadamente, os seguintes:

a) Inexistência de significado do topónimo para as popula-
ções servidas pela via pública a que o mesmo se refere;

b) Realização de operações de reconversão urbanística
de que resulte a necessidade de alteração das designa-
ções toponímicas;

c) Se considere inoportuno ou ofensivo o topónimo
existente;

d) Quando o topónimo igual ou semelhante a outros e tal
prejudique a actividade dos serviços públicos ou os
interesses da maioria da população que é servida pela
via pública a que aquele se refere;

e) A alteração toponímica vise a reposição da designação
toponímica histórica ou tradicional;

f) Quando tal seja peticionado pela maioria da população
servida pela via pública cujo topónimo se altera.

Artigo 11º
Denominações iguais

1.   A atribuição de uma designação toponímica igual ou idêntica
a outra já existente só é permitida quando aquelas e refira a
uma via pública localizada noutro posto administrativo.

2.   Não são consideradas denominações iguais, as que forem
atribuídas às vias de diferente classificação, tais como rua
ou travessa, rua e praça e designações semelhantes.

SECÇÃO II
Regras de competência para a atribuição de designações

toponímicas

Artigo 12º
Propostas e sugestões

Qualquer cidadão, grupo de cidadãos, organização não
governamental ou organização comunitária pode dirigir, ao
órgão executivo do poder local, propostas e sugestões de
atribuição de designação toponímica para quaisquer vias
públicas.

Artigo 13º
Competência para a atribuição de topónimos

1.   Compete ao órgão deliberativo do poder local, sob proposta
do órgão executivo da mesma autarquia, aprovar os
topónimos das vias públicas localizadas no respectivo
município.

2.   O órgão deliberativo do poder local aprova as designações
toponímicas das vias públicas localizadas no respectivo
municípios após consulta ao órgãoconsultivo municipal.

3.   O parecer do órgão consultivo municipal é obrigatório, mas
não é vinculativo para o órgão deliberativo do poder local.

4.   O presidente do órgão consultivo municipal convida para
participar nas reuniões deste órgão cinco personalidades
de reconhecido mérito académico, profissional ou cívico
quando as mesmas se destinem à discussão e votação de
pareceres sobre a proposta de topónimos a atribuir pelo
órgão deliberativo municipal às vias públicas.

5.   A deliberação de aprovação de atribuição de designação
toponímica sem a realização da consulta prevista no n.º 2 é
anulável.
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Artigo 14º
Fundamentação do topónimo

Da deliberação que aprova a atribuição de topónimo é
fundamentada com a descrição dos factos que justificam a
escolha do topónimo atribuído ou, no caso dos antropónimos,
com uma curta biografia.

Artigo 15º
Publicação

As deliberações de atribuição de designação toponímica às
vias públicas só produzem efeitos após a sua publicação na
Série II do Jornal da República.

Artigo 16º
Construção de novos arruamentos

Os órgãos das autarquias locais, de acordo com as compe-
tências que para os mesmos se encontram legalmente previstas
em matéria de toponímia, atribuem designações toponímicas
às vias públicas que nos respectivos municípios sejam abertas,
com a maior brevidade possível.

Artigo 17º
Envio de plantas

1.  Os serviços das autarquias locais responsáveis pela
toponímia elaboram e mantêm actualizadas as plantas
toponímicas dos respectivos municípios.

2.   As plantas toponímicas são documentos de representação
gráfica das vias públicas existentes nos municípios com a
indicação das respectivas designações toponímicas.

3.  As plantas toponímicas, devidamente actualizadas, são
enviadas a todos os serviços da Administração Local
sedeados no município, pelo menos, uma vez por ano.

SECÇÃO III
PLACAS TOPONÍMICAS

Artigo 18º
Composição gráfica

1.  As placas toponímicas são de composição simples e
adequada à natureza e importância do arruamento respetivo,
podendo conter, além do respetivo topónimo, uma legenda
sucinta sobre o significado do mesmo.

2.    As placas toponímicas seguem o tipo e os modelos previs-
tos no Anexo I ao presente diploma e do qual fazem parte
para todos os efeitos legais.

3.   As placas toponímicas referentes a antropónimos incluem
a data do nascimento e da morte dos indivíduos a que
aqueles respeitam, bem como as atividades em que os
mesmos se destacaram.

4.   Quando se verifique a alteração da designação toponímica,
as placas devem indicar, em letra de menor dimensão, a
designação toponímica anterior.

Artigo 19º
Composição das inscrições

Das placas toponímicas constam as informações a baixo
enumeradas, de acordo com a seguinte ordem:

a)   Na primeira linha, o tipo de arruamento;

b)   Na segunda linha, o nome do arruamento;

c)   Na terceira linha, apenas para os antropónimos, a data de
nacimento e de falecimento da personalidade e a atividade
em que se destacou;

d)   Na quarta linha, o nome antigo do arruamento, se existir;

e)  Na quinta linha, o nome do Município a que pertence.

Artigo 20º
Local de afixação

1.   As placas toponímicas são afixadas no início e no fim da
extensão da via, assim como em todos os cruzamentos ou
entroncamentos da mesma, sempre que se justifique.

2.   As placas são instaladas do lado esquerdo da via pública a
que respeitem.

3.   No caso dos largos, das praças,dos parques,das rotundas
e dos jardins, as placas toponímicas são colocadas nas
várias entradas que para os mesmos existam.

4.  Nos becos afixa-se uma única placa toponímica do lado
esquerdo da respectiva entrada.

5.   As placas toponímicas são colocadas nas fachadas ou nos
muros dos edifícios que confinem com a via pública a que
as mesmas respeitem, com boa visibilidade a partir desta, a
uma distância do solo de, pelo menos, três metros de altura
e a uma distância de, pelo menos,um metro da esquina do
edifício em que as mesmas sejam colocadas.

6.  Por razões arquitetónicas devidamente justificadas, os
serviços de toponímia aprovam a instalação de placas
toponímicas com distâncias distintas das previstas pelo
número anterior.

7.   Quando não seja possível a afixação de placas toponímicas
em fachadas ou muros de edifícios confinantes com a via
pública, aquelas são colocadas em suportes especifica-
mente instalados para esse efeito.

8.   Os proprietários ou usufrutuários dos edifícios a que alude
o n.º 5 não podem impedir a colocação de placas
toponímicas, salvo com fundamento na violação das
normas do presente diploma.

9.  Os serviços das autarquias locais responsáveis pela
colocação das placas toponímicas notificam, com
antecedência mínima de cinco dias úteis, os proprietários
dos edifícios  a que alude o n.º 5 da data e da hora em que
ocorrerá a colocação das placas toponímicas.
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Artigo 21º
Demolição do edifício ou muro em que se encontre afixada

placa toponímica

1.   O proprietário ou usufrutuário do prédio ou do muro em
que se encontre afixada uma placa toponímica, informa o
serviço da autarquia local responsável pela colocação das
placas toponímicas acerca da realização de quaisquer obras
de requalificação ou de demolição sobre os mesmos, com
uma antecedência, mínima de quinze dias úteis relativamente
à data de início dos trabalhos.

2.   A execução de obras de construção ou de requalificação de
edifício ou de muro em que se encontre afixada uma placa
toponímica obriga o proprietário ou usufrutuário deste a
diligenciar no sentido de assegurar que a mesma se mantem
visível.

3.   Quando o edifício, a fachada do edifício ou o muro em que
se encontrar afixada uma placa toponímica ruir, for demolido
ou sujeito a obras de que impliquem a retirada das placas
toponímicas, o proprietário ou usufrutuário daqueles
informa imediatamente o serviço da autarquia local
responsável pela afixação das placas toponímicas acerca
de qualquer uma das referidas ocorrências.

4.   O responsável pela realização de trabalhos de demolição
ou de alteração da fachada de edifício ou de muro em que
se encontre afixada uma placa toponímica está obrigado a
entregá-la no serviço da autarquia local responsável pela
afixação das placas toponímicas.

Artigo 22º
Competência para a execução, afixação e manutenção

1.   Compete às autarquias locais a execução e a afixação das
placas toponímicas, sendo expressamente proibido aos
particulares a afixação, a deslocação, a alteração ou a
substituição de placas toponímicas, para além dos casos
expressamente previstos pelo presente diploma.

2.  As placas toponímicas afixadas ou instaladas por
particularessão imediatamente removidas pelo serviço da
autarquia local responsável pela afixação das placas
toponímicas, sem quaisquer formalidades prévias.

3.   As autarquias locais velam pelo bom estado de conservação
e visibilidade pública das placas toponímicas.

Artigo 23º
Características das placas

1.  Incumbe ao membro do Governo responsável pela
Administração Estatal aprovar, por diploma ministerial, os
materiais a utilizar na execução das placas toponímicas.

2.   As placas toponímicas não podem apresentar quaisquer
símbolos ou marcas de caráter publicitário.

3.     É permitida a inclusão do emblema da República Democrá-
tica de Timor-Leste e da heráldica oficial da autarquia local,
se existir, nas placas toponímicas.

Artigo 24º
Responsabilidade por danos

1.  Compete ao serviço da autarquia local responsável pela
afixação de placas toponímicas promover a reparação destas
quando se verifique que as mesmas se encontram
danificadas, incorrendo o responsável pelo dano causado
naquelas no pagamento dos encargos que resultem da
reparação.

2.  O custo da reparação ou da colocação de nova placa
toponímica é pago pelo particular, que haja danificado a
placa toponímica substituída, no prazo de vinte dias,
contados da data da notificação da liquidação do custo da
reparação e do valor da coima que eventualmente lhe haja
sido aplicada.

3.  Findo o prazo previsto pelo número anterior, sem que as
quantias a que no mesmo se alude se encontrem pagas, o
órgão executivo da autarquia local promove a cobrança
coerciva das mesmas, nos termos da lei.

CAPÍTULO III
NUMERAÇÃO DE POLÍCIA

SECÇÃO I
ATRIBUIÇÃO DE NÚMEROS DE POLÍCIA

Artigo 25º
Obrigatoriedade da numeração

1.   Aos prédios urbanos existentes em cada município é
atribuído um número de polícia, de acordo com as regras
previstas no presente diploma.

2.   Os proprietários ou usufrutuários dos prédios urbanos e
dos prédios rústicos, localizados em aglomerados urbanos,
considerados aptos para a construção de edifícios,
requerem, no prazo de trinta dias, contados da data de
afixação ou de instalação de placas toponímicas na via
pública que lhes dá acesso, a atribuição de numeração de
polícia.

Artigo 26º
Atribuição da numeração

1.   A cada prédio urbano corresponde um só número de polícia,
por cada via pública com que o mesmo confine.

2.  O disposto pelo número anterior também se aplica aos
prédios rústicos, localizados em aglomerados urbanos,
considerados aptos para a construção de edifícios.

3.  Os números de polícia atribuem-se por ordem crescente,
iniciando-se no primeiro número par ou ímpar, de acordo
com as regras previstas nos números seguintes.

4.    A atribuição de números de polícia aos prédios existentes
nas vias públicas com direção Norte-Sul ou aproximada, a
numeração inicia-se de Norte para Sul, sendo atribuídos
números de polícia pares aos prédios localizados à direita
de quem segue para Sul e por números ímpares aos prédios
à esquerda.
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5.   A atribuição de números de polícia aos prédios existentes
nas vias públicas com direção Oeste-Este ou aproximada,
a numeração inicia-se de Oeste para Este, sendo designados
por números ímpares os prédios localizados à esquerda de
quem segue para Este e por números pares os prédios
localizados à direita.

6.   A atribuição de números de polícia aos prédios existentes
em largos, rotundas, parques ou praças faz-se no sentido
do movimento dos ponteiros do relógio, a partir do prédio
de gaveto que no sentido Norte ficar mais próximo do largo,
rotunda, parque oupraça.

7.   A atribuição de números de polícia aos prédios existentes
em becos faz-se no sentido do movimento dos ponteiros
do relógio, a partir da entrada.

8.   Quando não for possível aplicar as regras estabelecidas
nos números anteriores, a numeração é atribuída de acordo
com as orientações do órgão executivo do poder local,
mas sempre de modo a estabelecer-se uma sequência lógica
de numeração a partir do início do ponto principal.

Artigo 27º
Competência para a atribuição do número de polícia

A atribuição de número de polícia aos prédios a que se refere
o artigo 25.º compete ao órgão executivo do poder local,
oficiosamente ou a requerimento do proprietário ou
usufrutuário daqueles prédios.

SECÇÃO II
AFIXAÇÃO DOS NÚMEROS DE POLÍCIA

Artigo 28º
Obrigatoriedade

Os números de polícia são obrigatoriamente afixados nos
prédios a que os mesmos respeitem.

Artigo 29º
Forma

1.   As placas de numeração de polícia são colocadas no centro
das vergas das portas ou nos portões ou quando estas
não confinem com a via publica, na ombreira esquerda das
entradas, preferencialmente à altura de 2,20m.

2.   Nos casos em que o prédio urbano tenha mais de uma porta
para a mesma via pública é-lhe atribuído um único número
de polícia, o qual é afixado na porta principal daquele e
afixando-se nas demais portas o número de polícia do
prédio acrescido de letras sequenciadas por ordem
alfabética, de acordo com o sentido de circulação na via
pública para a qual as mesmas dão acesso.

3.   Quando não seja possível a identificação da porta principal,
todas serão numeradas com o mesmo número acrescido de
letras, seguindo a ordem do alfabeto e o sentido de
circulação na via pública para a qual as mesmas dão acesso.

4.   Nas vias públicas com prédios com aptidão para construção

ou reconstrução de edifícios, reserva-se um número para
cada prédio.

Artigo 30º
Modelo das placas

As placas dos números de polícia são executadas de acordo
com os modelos previstos no Anexo II ao presente diploma,
do qual faz parte integrante para todos os efeitos legais.

Artigo 31º
Responsabilidade pela afixação

1.   Incumbe ao serviço municipal responsável pela toponímia
assegurar a afixação das placas com os números de polícia
relativos aos prédios urbanos existentes na data de entrada
em vigor do presente diploma.

2.   A afixação das placas dos números de polícia nos prédios
urbanos cuja construção se haja iniciado ou concluído em
data posterior à prevista pelo número anterior, incumbe
aos proprietários ou usufrutuários dos prédios a que os
números de polícia respeitem.

3.   Para efeitos do cumprimento do disposto pelo número
anterior, o serviço municipal responsável pela toponímia
faculta aos particulares a possibilidade de aquisição das
placas com os números de polícia a preço de custo.

Artigo 32º
Prazos

As placas de número de polícia são afixadas no prédios a que
estes respeitem no prazo de trinta dias contados da:

a)  Da decisão do órgão executivo da autarquia local que
atribuiu número de polícia;

b)   Da notificação do particular por parte do órgão executivo
da autarquia local para que proceda à afixação do número
de polícia.

Artigo 33º
Proibição

1.   Os proprietários ou usufrutuários dos prédios urbanos ou
dos prédios rústicos, existentes nos aglomerados urbanos
com aptidão para a construção de edifícios, ficam proibidos
de:

a) Atribuir números de polícia aos respectivos prédios;

b) Afixar, alterar ou remover as placas dos números de
polícia fora dos casos expressamente previstos pelo
presente diploma.

2.  Os proprietários ou usufrutuários dos prédios sujeitos à
atribuição de números de polícia são responsáveis pelo
bom-estado de conservação e limpeza das placas de
números de polícia.
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CAPÍTULO IV
REGISTOS DE TOPONÍMIA

Artigo 34º
Registo municipal de toponímia

1.   As autarquias locais criam e mantêm permanentemente
actualizados registos municipais de toponímia.

2.   Cada autarquia local mantem, apenas, um registo municipal
de toponímia.

3.  O registo municipal de toponímia inclui a seguinte
informação:

a) A descrição da localização geográfica e a indicação da
extensão das vias públicas municipais com a
identificação dos topónimos que a mesma foi tendo ao
longo do tempo;

b) As plantas de localização das vias públicas municipais
com a identificação das respectivas designações
toponímicas;

c) Os fundamentos da atribuição dos topónimos, nos
termos do artigo 14.º.

Artigo 35º
Registo nacional de toponímia

O departamento governamental com competência no domínio
da toponímia cria e mantem actualizado um registo nacional de
toponímia que consolida num único registo de âmbito nacional
a informação incluída nos registos municipais de toponímia.

CAPÍTULO V
FISCALIZAÇÃO E CONTRAORDENAÇÕES

Artigo 36º
Fiscalização

1.   A fiscalização do cumprimento e aplicação do disposto
pelo presente diploma incumbe ao serviço municipal com
competências no domínio da toponímia.

2.   Os serviços centrais do departamento governamental com
competências no domínio da toponímia prestam a
assistência técnica que lhe seja solicitada pelos órgãos e
serviços da Administração Local para garantir a
fiscalizaçãodo cumprimento do presente diploma.

Artigo 37º
Contra-ordenações e coimas

1.   A afixação, a deslocação, a alteração ou a substituição de
placa toponímica por quem para tal não se encontre
autorizado, nos termos do presente diploma legal, constitui
contra-ordenação punida com coima entre US$100.00 e
US$250.00.

2.   A falta de apresentação de requerimento de atribuição do
número de polícia a prédio que se encontre sujeito à

atribuição de número de polícia, dentro do prazo previsto
pelo presente diploma, por quem a tal esteja obrigado,
constitui contra-ordenação punível com coima entre
US$100.00 e US$250.00.

3.   O incumprimento das regras previstas no presente diploma
sobre o prazo para a colocação da placa de número de
polícia, do local de afixação da placa de número de polícia
e dos materiais utilizados nas placas de número de polícia
constitui contra-ordenação punível com coima entre
US$100.00 e US$250.00.

4.   As contra-ordenações previstas nos números anteriores
são puníveis a título de negligência.

5.   O produto da aplicação das coimas previstas pelos nºs. 1 a
3 reverte integralmente para o Estado.

Artigo 38º
Processo contra-ordenacional

1.   Incumbe ao serviço municipal com competências no domínio
da toponímia o levantamento dos autos de notícia e a
instrução dos processos contra-ordenacionais que tenham
por objecto o incumprimento do disposto no presente
diploma.

2.   Compete ao órgão executivo do poder local decidir acerca
da aplicação das coimas previstas pelo artigo seguinte.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 39º
Topónimos recomendados pelo órgão consultivo municipal

1.   O órgão consultivo municipal pode recomendar ao órgão
executivo do poder local uma lista de topónimos a atribuir
às vias públicas do município.

2.   A atribuição de designações toponímicas pelo órgão
deliberativo do poder local não carece de parecer prévio
quando aquelas incluam topónimos incluídos na lista
prevista pelo número anterior.

Artigo 40º
Disposição transitória sobre competências

1.    Até à instalação dos órgãos representativos e dos serviços
do poder local:

a) As competências previstas no presente diploma para o
órgão deliberativo do poder local são exercidas pelo
membro do Governo responsável pelo domínio da
Administração Estatal;

b) As competências previstas no presente diploma para o
órgão consultivo municipal são exercidas pelo
Conselho Consultivo Municipal;

c) As competências previstas no presente diploma para o
órgão executivo do poder local são exercidas pelo
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Presidente da Autoridade Municipal ou pelo Administrador Municipal, conforme o caso;

d) As competências previstas no presente diploma para o serviço municipal com competências no domínio da toponímia
são exercidas pelo Serviço Municipal de Obras Públicas e Transportes.

2.  O membro do Governo responsável pelo domínio da Administração Estatal propõe ao Conselho de Ministros a aprovação
dos topónimos a atribuir às vias públicas que por razões históricas ou pela sua localização tenham maior relevância política,
social ou económica.

Artigo 41º
Produção de efeitos

O presente diploma produz efeitos a partir do dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 3 de fevereiro de 2016.

O Primeiro-Ministro,

_____________________
Dr. Rui Maria de Araújo

O Ministro da Administração Estatal,

________________________
Dionísio Babo Soares, PhD

Promulgado em  5 / 7 / 2016

Publique-se.

O Presidente da República,

________________
TaurMatanRuak
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Tipos da Placa de Toponímia 

Placa Tipo A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RUA GOV.JO 

 

 

Placa do arruamento do Tipo A 
• Comprimento: 70cm 
• Largura: 30cm 

 

Descrição da PlacaAvenida, Rua, Travessa e 
Beco: 

1. Material: alumínio e pintura ou 
impressão com tinta reflectora. 

2. 3 mm de espessura.  
3. A Placa deve ser brilhante à noite. 
4. A placa é verde e a cor da letra é 

branca. 
5. Escrito com Times New Roman.  

 
O poste que suporta a placa: 

1. Material:Ferro 
2. Diametro do tubo Galvánico  

3 Inche Medium A (SNI) = 5.08cm 
3. Altura do Ferro: 3m 
4. Profundidade: 0.7m 

 
Designação: 
Nome do Municipio: = 55pt 
Nome da Rua: = 200pt 
O nome anterior (Se existir): = 100pt 
 
 

3m 

0.7m 

ANEXO  I
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Placa Tipo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUA  
DE XXXX 

MUNICÍPIO DE XXXX 

3m 

0.7m 

Placa do arruamento do Tipo B 
• Comprimento: 70cm 
• Largura: 30cm 

 
Descrição da Placa Avenida, Rua, 
Travessa e Beco: 

1. Material: alumínio e pintura 
ou impressão com tinta 
reflectora. 

2. 3 mm de espessura.  
3. A Placa deve ser brilhante à 

noite. 
4. A placa é verde e a cor da 

letra é branca. 
5. Escrito com Times New 

Roman.  
 
O poste que suporta a placa: 

1. Material:Ferro 
2. Diametro do tubo Galvánico 

3 Inche Medium A (SNI) = 
5.08cm 

3. Altura do Ferro: 3m 
4. Profundidade: 0.7m 

 
Designação: 
Nome do Municipio: = 55pt 
Nome da Avenida/Rua: = 200pt 
O nome anterior (Se existir): = 100pt 
 
 

ANEXO  I
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ANEXO  I

Placa Tipo C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
0.7m 

3.5m 

Placa do arruamento do Tipo C 
• Comprimento: 70cm 
• Largura: 30cm 

 

Descrição da Placa Avenida, Rua, 
Travessa e Beco: 

1. Material: alumínio e pintura ou 
impressão com tinta reflectora. 

2. 3 mm de espessura.  
3. A Placa deve ser brilhante à noite. 
4. A placa é verde e a cor da letra é 

branca. 
5. Escrito com Times New Roman.  

 
O poste que suporta a placa: 

1. Material:Ferro 
2. Diametro do tubo 

Galvánico 3 Inche 
Medium A (SNI) = 
5.08cm 

3. Altura do Ferro: 3.5m 
4. Profundidade: 0.7m 

 
Designação: 
Nome do Municipio: = 55pt 
Nome da Avenida/Rua: = 200pt 
O nome anterior (Se existir): = 100pt 
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ANEXO  II

Numeração dos Prédios 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrições: 

1. Altura: 14cm e 
Comprimento: 20cm 

2. Material:  Alumínio. 

3. As cores são Preto e 
Branco. 

4. Espressura: 3.5mm. 

5. Letra: Times New Roman. 
A Impressão da letra é 
feita em tela. Utiliza-se 
Tinta Douglas. 

6. Utilização  de prego para 
Afixar 

ANEXO  II

Numeração dos Prédios


