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Novas Leis de Exposição de Tabaco para o Comércio de Varejo  
Em vigor a partir de 22 de setembro de 2010 

 
 
 
 

Proibida a exposição de produtos do tabaco e  
utensílios para fumo em estabelecimentos de varejo. 

 

A partir de 22 de setembro de 2010 os estabelecimento comerciais de varejo da Austrália 

Ocidental serão proibidos de expor os produtos do tabaco e utensílios para fumo. 
 

O que significa uma proibição de exposição? 
 

Estabecimentos de varejo deverão assegurar que os produtos do tabaco, incluindo maços de 

cigarro individuais e pacotes, assim como os utensílios para fumo, não estão visíveis para o público, 

tanto do lado de dentro como de fora do estabelecimento. 

 

Visualização Incidental 
 

A probição à exposição não é aplicável quando produtos do tabaco, incluindo embalagens e 

utensílios para fumo, são exibidos a pedido direto de um cliente, incluindo durante a transação de 

venda do produto.  

 
Periodicamente, quando os varejistas reabastecem suas unidades de armazenagem de tabaco, 

pode ser inevitável que alguma visualização pública de produtos do tabaco ou utensílios para 

fumo ocorra no processo. 

 
Faz parte da política do Departamento de Saúde conceder que tal visualização possa ser 

inevitável, ainda que em conexão com práticas e rotinas legítimas e responsavelmente 

conduzidas (como o reabastecimento de prateleiras ou levantamento de inventário à vista do 

público). Entretanto, comerciantes varejistas devem assegurar que portas ou outras coberturas de 

unidades de armazenagem não sejam deixadas abertas inadvertidamente após o término da 

operação, pois isto pode acarretar penalidades. 

 

Etiquetas e Tabelas de Preços 
 

Como é o caso atualmente, informação sobre a disponibilidade e preço dos produtos do tabaco 

pode continuar a ser oferecida em etiquetas e tabelas de preços. 
 

Campanhas Educacionais 
 

Em complemento às consultas às várias partes interessadas na indústria, uma campanha 

educacional será conduzida. Isto incluirá educação e distribuição de informação em várias 

modalidades, tais como: comunicados de imprensa, anúncios em rádio e jornais, mala direta, 

publicações e através da Internet. 
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Que tipos de utensílios para fumo são abrangidos pela lei? 
 

Os tipos de utensílios para fumo abrangidos pela proibição de exposição incluem: 
 

papel para cigarro 

cachimbos 

piteiras 
 

máquinas de enrolar cigarros 
 

narguilés e cachimbos de água para o uso de produtos de tabaco 
 

quaisquer outros utensílios para fumo que possam ser usados para fumar tabaco. 
 

Fósforos e isqueiros não são utensílios para fumo e portanto não estão incluidos na proibição e 

podem continuar a ser expostos. 
 

Como a lei será imposta? 
 

O Departamento de Saúde da Austrália Ocidental fortemente enfatiza o monitoramento e as 

inspeções regulares de conformidade, particularmente em resposta a novas exigências legislativas. 

Inspeções podem ocorrer também como resposta às reclamações de membros do público. 

O Departamento de Saúde usa uma série de estratégias para encorajar e ressaltar o cumprimento 

da lei, incluindo o fornecimento de informação, educação, notificações formais ou instauraçãso de 

processo. 

 
 
Contate: 

 
Tobacco Control Branch  
(Divisão de Controle do Tabaco) 

Grace Vaughan House 

227 Stubbs Terrace 

SHENTON PARK WA 6008 
 

Telefone: 1300 784 892 

Fax: (08) 9382 0770 

 
 
Endereço Postal: 

Departmento de Saúde 

Caixa Postal 1335 

WEST LEEDERVILLE WA 6901 
 
Internet: www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 

 

 
 
 

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 

Garantindo uma Austrália Ocidental Saudável

Ficha Informativa para o Comerciante Varejista 1 


