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DECRETO-LEI   N.° 3/2017

de 22 de Março

REGIME  DAS  ZONAS  DE  ESTACIONAMENTO  DE
DURAÇÃO  LIMITADA

Ao longo dos últimos anos, assistiu-se a um crescimento muito
acentuado do número de veículos, motociclos, ciclomotores e
velocípedes que transitam nas nossas vias de comunicação,
especialmente as que servem as utilidades dos principais
aglomerados populacionais da República Democrática de
Timor-Leste. Este crescimento, motivado pelo aumento do
poder de compra da nossa população e pelo crescimento da
atividade económica do nosso país, gera novos desafios em
matéria de mobilidade e sustentabilidade nos e dos nossos
aglomerados populacionais para os quais se impõem uma
intervenção pública.

O crescimento do número de veículos, motociclos,
ciclomotores e velocípedes que circulam nas nossas vias de
comunicação são responsáveis pelo aumento do consumo de
combustíveis, pelo aumento da produção de poluentes
atmosféricos, pelo aumento dos tempos de deslocação no
interior dos nossos aglomerados populacionais e pela
degradação da qualidade do nosso ar. Procurando assegurar a
diminuição da utilização de veículos particulares, em favor do
recurso aos meios disponíveis de transporte coletivo de
passageiros, o Governo pretende estabelecer Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada, em locais onde o trânsito
é particularmente intenso, nas quais o parqueamento de
veículos, motociclos, ciclomotores e velocípedes vai fica
sujeito ao pagamento de uma taxa de estacionamento. Esta
medida, para além de procurar ordenar os locais de
estacionamento de meios de transporte procura, também, pôr
termo ao parqueamento desregrado de motos e automóveis e
racionalizar a utilização de meios de transporte privado.

De acordo com o regime legal que ora se aprova, as zonas de
estacionamento de duração limitada são criadas por diploma
ministerial conjunto dos membros do Governo responsáveis
pela Administração Estatal e pelas Obras Públicas, Transportes
e Comunicações. O parqueamento de veículos, de motociclos,
de ciclomotores e de velocípedes, nestas zonas, não pode
exceder as nove horas consecutivas e fica dependente da
aquisição prévia de um título de estacionamento. O título de
estacionamento está sujeito ao pagamento de uma taxa cujo
valor varia em função da categoria do meio de transporte a
estacionar e do tempo de duração do parqueamento que se
pretende realizar.

A gestão das zonas de estacionamento de duração limitada
vai ser assegurada pelas Autoridades Municipais e pelas
Administrações Municipais que vão ser, ainda, responsáveis
pela fiscalização das infrações estradais que nas mesmas sejam
cometidas, sem prejuízo das competências da Polícia Nacional
de Timor-Leste. O regime contraordenacional estradal é
aplicável nas zonas de estacionamento de duração limitada,
sendo nestas aplicáveis as regras que quanto a esta matéria se
encontram consagradas no Código da Estrada.

Assim,

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo

115.º da Constituição da República, para valer como lei, o
seguinte:”

CAPÍTULO  I
DISPOSIÇÕES  GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei estabelece as regras a que obedece o
estacionamento nas zonas de estacionamento de duração
limitada.

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O presente decreto-lei aplica-se em todo o território nacional,
com exceção das Regiões Administrativas Especiais.

CAPÍTULO  II
ZONAS  DE  ESTACIONAMENTO  DE  DURAÇÃO

LIMITADA

SECÇÃO  I
DISPOSIÇÕES  COMUNS

Artigo 3.º
Definição

As vias e espaços públicos, que se encontrem devidamente
sinalizados, nos termos da lei, nos quais seja possível o
estacionamento, durante um certo período de tempo, mediante
o pagamento de uma taxa, consideram-se, para efeitos de
aplicação do presente decreto-lei, como Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada.

Artigo 4.º
Criação

As zonas de estacionamento de duração limitada são criadas
através de diploma ministerial conjunto dos membros do
Governo responsáveis pela Administração Estatal e pelas
Obras, Públicas, Transportes e Comunicações.

Artigo 5.º
Localização

As zonas de estacionamento de duração limitada devem
respeitar  as distâncias de localização dos locais de
estacionamento relativamente à localização das passagens para
peões, curvas, cruzamentos e entrocamentos de vias, que se
encontram previstas pelo código da estrada.

Artigo 6.º
Organização do estacionamento

1.  As zonas de estacionamento de duração limitada organizam
os lugares de estacionamento, de forma a que este se realize
de forma paralela, perpendicular ou oblíqua relativamente
à faixa de rodagem e deixem livre a largura suficiente nesta
para a normal circulação de veículos.
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2. As zonas de estacionamento de duração limitada
compreendem lugares reservados para o estacionamento
de motociclos, ciclomotores e velocípedes.

3.  Os utilizadores das zonas de estacionamento de duração
limitada estacionam os respetivos veículos, motociclos,
ciclomotores ou velocípedes de forma a ocupar, apenas,
um lugar de estacionamento com cada um destes.

Artigo 7.º
Gestão do estacionamento

A gestão do estacionamento nas zonas de estacionamento de
duração limitada incumbe às Autoridades Municipais e às
Administrações Municipais.

Artigo 8.º
Duração máxima do estacionamento

O estacionamento nas zonas de estacionamento de duração
limitada não pode ultrapassar o período máximo de nove horas
consecutivas.

Artigo 9.º
Veículos autorizados a estacionar

Podem estacionar nas zonas de estacionamento de duração
limitada:

a)    Veículos automóveis ligeiros;

b)   Veículos automóveis pesados;

c)  Motociclos, ciclomotores e velocípedes, nas áreas que
expressamente lhes estejam reservadas.

SECÇÃO  II
TÍTULO  DE  ESTACIONAMENTO

Artigo 10.º
Direito de estacionar e modelo

1.   O direito de estacionar veículos, motociclos, ciclomotores
e velocípedes nas zonas de estacionamento de duração
limitada depende da prévia aquisição de um título de
estacionamento.

2.   A aquisição do título de estacionamento efetua-se nos
termos previstos pelo artigo seguinte e depende do
pagamento de uma taxa de estacionamento.

3.   O modelo do título de estacionamento consta do Anexo I
ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante para
todos os efeitos legais.

Artigo 11.º
Aquisição e exibição

1.   O título de estacionamento é adquirido nos equipamentos
automáticos destinados a esse efeito ou, na falta destes,
junto dos funcionários que para esse efeito se encontrem
na zona de estacionamento de duração limitada.

2.   Os títulos de estacionamento de motociclos, ciclomotores
e velocípedes são adquiridos junto dos funcionários que
para o efeito se encontrem na zona de estacionamento de
duração limitada, os quais anotam o período de validade
do título de estacionamento e a matrícula do motociclo,
ciclomotor ou velocípede a que o mesmo corresponda.

3.   O título de estacionamento é colocado no interior do veículo
automóvel, junto ao para-brisas dianteiro, com o rosto
voltado para o exterior de modo a serem visíveis as menções
dele constantes.

4.  Nas situações em que o título de estacionamente não se
encontre colocado de acordo com o disposto pelo número
anterior, presume-se que o estacionamento não se encontra
pago.

Artigo 12.º
Validade

1.   O título de estacionamento é válido pelo período de tempo
nele fixado.

2.  Findo o período de validade constante do título de estaciona-
mento, o utilizador abandona o lugar ocupado ou adquire
novo título de estacionamento, no caso de não ter esgotado
o período de tempo previsto pelo artigo 8.º.

SECÇÃO  III
TAXA  DE  ESTACIONAMENTO

Artigo 13.º
Taxa

1.   O utilizador de zonas de estacionamento de duração limitada
fica sujeito ao pagamento de uma taxa de estacionamento
a cobrar pelo Estado, através das Autoridades Municipais
e das Administrações Municipais.

2.   A taxa de estacionamento é calculada nos seguintes termos:

a) Dez centavos por cada hora de estacionamento de
motociclo, ciclomotor ou velocípede;

b) Vinte e cinco centavos por cada hora de estacionamento
de veículo automóvel ligeiro;

c) Cinquenta centavos por cada hora de estacionamento
de veículo pesado de mercadorias.

d) Setenta e cinco centavos por cada hora de estaciona-
mento de veículo pesados com reboque.

3.  O pagamento da taxa de estacionamento não constitui o
Estado em qualquer tipo de responsabilidade perante o
utilizador por eventuais furtos, perdas ou deteriorações
dos veículos, motociclos, ciclomotores ou velocípedes que
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se encontrem estacionados nas zonas de estacionamento
de duração limitada ou dos bens que nos mesmos se
encontrem.

Artigo 14.º
Horário em que o estacionamento fica sujeito ao pagamento

de taxa

1. Para efeitos de cálculo da taxa de estacionamento a pagar,
nos termos do n.º 2 do artigo anterior, são considerados,
apenas, os períodos de tempo compreendidos entre as 08:00
horas e as 17:00 horas dos dias úteis.

2. Entre as 17:00 horas de um dia e as 08:00 horas do dia
seguinte não há lugar ao pagamento de taxas de
estacionamento pelo parqueamento de veículos,
motociclos, ciclomotores ou velocípedes nas zonas de
estacionamento de duração limitada.

3. Nos sábados, domingos e feriados, o estacionamento de
veículos, motociclos, ciclomotores e velocípedes, nas
zonas de estacionamento de duração limitada, não está
sujeito ao pagamento de taxa de estacionamento nem ao
limite horário previsto pelo artigo 8.º.

Artigo 15.º
Isenções

1. Não há lugar ao pagamento de taxa de estacionamento de
ambulâncias, veículos dos corpos de bombeiros, veículos
da Polícia Nacional de Timor-Leste e dos veículos das F-
FDTL, quando os mesmos sejam utilizados para acorrer a
situações de emergência.

2. Estão isentos do pagamento de taxa de estacionamento os
utilizadores das zonas de estacionamento de duração
limitada que sejam portadores de deficiência física.

SECÇÃO  IV
FORMAS  DE  ESTACIONAMENTO

Artigo 16.º
Identificação

O estacionamento nas zonas de estacionamento de duração
limitada pode assumir as seguintes formas:

a)  Estacionamento paralelo à faixa de rodagem;

b)  Estacionamento perpendicular à faixa de rodagem;

c)  Estacionamento oblíquo à faixa de rodagem.

Artigo 17.º
Estacionamento paralelo à faixa de rodagem

Quando o estacionamento nas zonas de estacionamento de
duração limitada se faça sob a forma de estacionamento paralelo
à faixa de rodagem:

a)  Os lugares de estacionamento para veículos ligeiros têm a
dimensão de 5m x 2,10m;

b) Os lugares de estacionamento para os veículos pesados
têm a dimensão de:

i. Para os pesados de mercadorias-14,5 m x 3m;

ii. Para os pesados com semirreboque -17mx3m.

Artigo 18.º
Estacionamento perpendicular à faixa de rodagem

Quando o estacionamento nas zonas de estacionamento de
duração limitada se faça sob a forma de estacionamento
perpendicular à faixa de rodagem:

a)  Os lugares de estacionamento para os veículos ligeiros têm
a dimensão de 5m x 2,50m;

b)  Os de estacionamento de motociclos, ciclomotores e velocí-
pedes têm a dimensão de 2m x 080 m;

c) Os lugares de estacionamento para os veículos pesados
têm a dimensão de:

i. Para os pesados de mercadorias-14,5 m x 3,5 m;

ii. Para os pesados com semirreboque -17mx3,5 m.

Artigo 19.º
Estacionamento oblíquo à faixa de rodagem

1. Quando o estacionamento nas zonas de estacionamento
de duração limitada se faça sob a forma de estacionamento
oblíquo à faixa de rodagem:

a) Os lugares de estacionamento com inclinação de 30º
relativamente à faixa de rodagem têm a dimensão de 2,5 m
x  4,3 m;

b) Os lugares de estacionamento com inclinação de 45º
relativamente à faixa de rodagem têm a dimensão de 2,5 m
x  5,65 m;

c) Os lugares de estacionamento com inclinação de 60º
relativamente à faixa de rodagem têm a dimensão de 2,5 m
x  5,05 m.

2.  Os lugares de estacionamento nas zonas de estacionamento
de duração limitada, sob a forma de estacionamento oblíquo
à faixa de rodagem, destinam-se exclusivamente ao
parqueamento de veículos automóveis ligeiros.

Artigo 20.º
Marcação dos lugares de estacionamento

1.  A marcação dos lugares de estacionamento no pavimento
efetua-se através de pintura de cor branca e de sinalização
conforme o Anexo II ao presente decreto-lei, do qual faz
parte integrante para todos os efeitos legais.

2. Quando tal se revele necessário, o eixo da via deve ser
redefinido para regularizar a circulação nas faixas de
rodagem.
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CAPÍTULO III
ESTACIONAMENTO PROIBIDO E INDEVIDO

Artigo 21.º
Estacionamento proibido

Em zonas de estacionamento de duração limitada é proibido o
estacionamento:

a)   De veículos de classe ou tipo diferente daquele para o qual
o lugar tenha sido reservado;

b)   De veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a
publicidade de qualquer natureza.

Artigo 22.º
Estacionamento indevido

Considera-se estacionamento indevido:

a)  O estacionamento de veículo, motociclo, ciclomotor ou
velocípede em zona de estacionamento de duração limitada
sem o pagamento da taxa de estacionamento, quando esta
seja devida;

b)   A permanência de veículo, motociclo, ciclomotor ou velocí-
pede em zona de estacionamento de duração limitada, após
o termo do período de validade do título de estacionamento;

c)  O estacionamento de veículo, motociclo, ciclomotor ou
velocípede em zona de estacionamento de duração limitada
por mais de 9 horas consecutivas;

d)  O estacionamento de veículo, motociclo, ciclomotor ou
velocípede em zona de estacionamento de duração limitada
sem chapas de matrícula ou com chapas em estado que
não permita a sua correta leitura;

e)  O estacionamento de veículo, motociclo, ciclomotor ou
velocípede em zona de estacionamento de duração limitada
que ostente qualquer informação com vista à sua transação.

Artigo 23.º
Proibições

É proibido:

a)   Exercer a atividade de arrumador de automóveis nas zonas
de estacionamento e parques de estacionamento;

b)   Estacionar o veículo de modo a que não fique completamente
contido dentro do lugar de estacionamento que lhe é
destinado.

CAPITULO  IV
FISCALIZAÇÃO  E  REGIME  CONTRAORDENACIONAL

Artigo 24.º
Contraordenações

O regime contraordenacional previsto no código da estrada é
aplicável às infrações cometidas nas zonas de estacionamento
de duração limitada.

Artigo 25.º
Fiscalização

1.  Compete aos serviços das Autoridades Municipais, das
Administrações Municipais e da Polícia Nacional de Timor-
Leste fiscalizar o cumprimento das disposições do presente
decreto-lei, das normas legais e regulamentares relativas à
mobilidade e das normas constantes do código da estrada
que pelos fins a que as mesmas se destinam, devam ser
aplicadas nas zonas de estacionamento de duração limitada.

2.  Compete aos serviços das Autoridades Municipais, das
Administrações Municipais e da Polícia Nacional de Timor-
Leste instaurar e instruir os processos contraordenacionais
relativos a infrações cometidas pelos utilizadores das zonas
de estacionamento de duração limitada.

3.  Compete aos funcionários das Autoridades Municipais e
das Administrações Municipais que exerçam funções nas
zonas de estacionamento de duração limitada:

a) Prestar esclarecimentos aos utilizadores sobre o sentido
e aplicabilidade das normas aprovadas pelo presente
decreto-lei ou em outros atos normativos aplicáveis;

b) Promover e controlar  o acesso às zonas de
estacionamento de duração limitada, assim como o
correto estacionamento dos veículos nos lugares de
estacionamento;

c) Zelar pelo cumprimento do presente decreto-lei;

d) Diligenciar pela realização das ações necessárias ao
eventual bloqueamento ou remoção dos veículos,
motociclos, ciclomotores ou velocípedes que se
encontrem em situação de estacionamento indevido;

e) Participar às autoridades policiais ou a outras entidades
competentes as infrações ao código da estrada e à
legislação complementar aplicável, de que tenham
conhecimento no exercício das suas funções, lavrar
autos de notícia e proceder à identificação dos
infratores;

f) Após o levantamento do auto de notícia, comunicar
aos infratores a natureza da infração verificada;

g) Registar as infrações verificadas às normas do código
da estrada;

h) Proceder à emissão de avisos relativos às situações de
estacionamento indevido;

i) Colaborar com as autoridades policiais na aplicação do
Código da Estrada, assim como da demais legislação
complementar.
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Artigo 26º
Vigilância

A Autoridade Municipal ou a Administração Municipal pode proceder à contratação de serviços de vigilância, quando não
disponham de recursos humanos para poderem assegurar diretamente a fiscalização do cumprimento do presente decreto-lei.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 27º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia 1 de março de 2017.
Aprovado em Conselho de Ministros, em 10 de janeiro de 2017.

O Primeiro-Ministro

___________________
Dr. Rui Maria de Araújo

O Ministro da Administração Estatal

______________________
Dionísio Babo Soares, PhD

Promulgado em  16 / 03 / 2017

Publique-se.

O Presidente da República

______________
Taur Matan Ruak
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Autoridade/Administração Municipal 

Decreto-Lei N˚.____/2017 

  

 

TÍTULO DE ESTACIONAMENTO 
NÚMERO DE ORDEM DO TÍTULO ESTACIONAMENTO : 1 

 

 

Número Série: __________ 

Número Polícia: __________ 

Data :......../......../......... 

Hora deEntrada: __________ 

Hora de Saída: __________ 

 

Taxa U$. …......../Hora 

 

Total Pago : U$_______ 

 

� Motorizadas 
� Veiculos Ligeiros 
� Veiculos Pesados : 

� Semi Reboque 
� Mercadorias 

 

 

(O Valor mínimo de estacionamento é de uma hora) 

ANEXO I 

Válido para uma única utilização 
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ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
PAGO 

SEGUNDA-SEXTA 

08.00-17.00 

$.0.25/1 HORA 

SINAL PARA LIGEIROS 

70 cm 

10
50 
c
m 

25
00 
c
m 
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P
PAGO 

SEGUNDA-SEXTA 

08.00-17.00 

$.0.10/1 HORA 

SINAL PARA MOTAS 

70 cm 

10
50 
c
m 

25
00 
c
m 
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P
PAGO 

SEGUNDA-SEXTA 

08.00-17.00 

$.0.50/1 HORA 
SINAL PARA PESSADOS 

MERCADORIA 

70 cm 

10
50 
c
m 

25
00 
c
m 
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P
PAGO 

SEGUNDA-SEXTA 

08.00-017.00 

$.0.75/1 HORA 

SINAL PARA PESSADOS SEMI-
REBOQUE 

70 cm 

10
50 
c
m 

25
00 
c
m 
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P
 

SINAL PARA DEFICIENTES 

70 cm 

10
50 
c
m 

25
00 
c
m 
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P

SINAL DE PROIBICAO 
ESTACIONAMENTO 

LABELE PARA  HAHU HUSI SINAL 

NE’E TO’O SINAL TUIR MAI 

70 cm 

70 
c
m 

25
0 
c
m 

70 
cm


