Portuguese

VEÍCULOS COM CRIANÇAS SEM FUMO
Novas restrições ao fumo a partir de 22 de setembro de 2010

Proibido fumar em veículos transportando crianças.
Fumar é proibido em veículos na Austrália Ocidental se uma criança menor
de 17 anos estiver presente.
É proibido fumar em um veículo se —
o veículo estiver em via pública; e
qualquer outra pessoa no veículo for uma criança.

Criança
significa qualquer menino ou menina de menos de 17 anos de idade

Veículo
significa qualquer coisa usada ou possível de ser usada para o transportes de pessoas ou bens em
vias públicas

Via Pública
significa qualquer rodovia, rua ou avenida aberta ao, ou usada pelo, público e inclui todas as
suas faixas de rodagem, caminhos para pedestres, canteiros centrais e ilhas de trânsito, assim
como todas as áreas de estacionamento em locais públicos.

Aplicação da Lei
Os policiais da Austrália Ocidental poderão impor a legislação, em relação ao fumo em veículos com
crianças, em conjunto com o Departamento de Saúde
Policiais podem parar veículos e registrar os dados pessoais de pessoas que tenham violado a nova
lei. Esta informação será encaminhada para a Divisão de Controle do Tabaco, para medidas
complementares de cumprimento à legislação como advertência ou instauração de processo.
É importante ressaltar que o apoio público a esta legislação é muito alto e, baseado em experiências
anteriores, nossa expectativa é que a maioria do público da Austrália Ocidental cumprirá a Lei.

Penalidades
Se uma infração for cometida, isto é, se um indivíduo fumar em um veículo transportando uma
criança menor de 17 anos, as seguintes multas poderão ser impostas ao infrator:
Multa Máxima Imposta por Tribunal
Notificação de Infração

$1000
$200

Telefone:

1300 784 892

E-mail:

tcb@health.wa.gov.au

Disclaimer:
The information contained in this factsheet has been produced
as a guide only.
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation,
visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol
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Para mais informações, contate a Divisão de Controle do Tabaco (Tobacco Control Branch):

