
 

 

 

 

 

 

ÁREA SEM FUMO ENTRE AS BANDEIRAS 
EM PRAIAS PATRULHADAS 
Novas restrições ao fumo a partir de 22 de setembro de 2010 

 
 

Restrições ao fumo estão em vigor em todas as praias 
patrulhadas na Austrália Ocidental. 

 
É proibido fumar na área entre as bandeiras ou outros marcadores colocados em uma praia com o 

propósito de indicar uma área patrulhada para banhistas. 
 

 Praias patrulhadas para banhistas são geralmente identificadas pela: 

Presença de salva-vidas 

Duas bandeiras vermelhas e amarelas colocadas na areia em frente à praia 
 

As bandeiras indicam que é seguro nadar entre as bandeiras. 
 
A proibição ao fumo só é aplicável quando as bandeiras estão no lugar. 

 

Sinalização 
 

Governos Locais podem instalar placas nas praias patrulhadas indicando que o fumo está agora 

proibido na área entre as bandeiras em praias patrulhadas. 

Aplicação da Lei 
 

Os Governos Locais são os principais responsáveis pelo cumprimento da proibição do fumo nas 
praias.  

 
A nova Lei permite que os Governos Locais nomeiem  Oficiais de Saúde Ambiental ou oficiais 

adicionais, por exemplo Guardas, para auxiliar no cumprimento da Lei. 
 

Salva-vidas voluntários não desempenham funções no controle da aplicação da Lei. 
 
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 entre as bandeiras da praia, as seguintes 

penalidades poderão ser impostas ao infrator: 
 

Multa Máxima Imposta por Tribunal $1000 
 

Notificação de Infração $200 
 
Para mais informações, contate a Divisão de Controle do Tabaco (Tobacco Control Branch): 

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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