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DETERMINA PROVIDENCIAS DE 
PREVENÇÃO E CONTROLE DO 
TABAGISMO

0 PREFEITO MÜNICXPAX DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, ESTADO DA 
PARAÍBA, f a ç o  s a b e r  q u e ■ a . Gamara M u n ic ip a l  a p ro v o u  e Eü 
s a n c i o n o ' a  s e g u i n t e  L e i :

A rt. I o - O município terá um Programa de Prevenção e Controle do Tabagismo, 
coordenado por um Conselho Municipal.

§ I o - O Conselho Municipal de Controle do Tabagismo será criado pelo Poder 
Executivo, no prazo de 90 dias, com poder de fiscalização e promoção dos objetivos desta 
lei.

§ 2o - O conselho será composto por:

I -  Presidente; Juarez Alves Tavares
II -  Vice-presidente; Otília Regina Ribeiro Rolim
III -  Secretário; Antonio Gonçalves Sobrinho
IV -  Tesoureiro; Antonia Joseith B. Torres de Moura
V -  Representante do Poder Executivo; Antonio Andrade de Sá
VI -  Representante do Poder Legislativo; Antonio Dantas de Oliveira
VII -  Representante do Poder Judiciário; Ricardo Alex Almeida Lins ( Promotor)
V III -  Representante da Secretaria de Saúde; Alrineide Egídio de Moura
IX -  Representante da Secretaria de Educação; Francisco Walmy Quaresma da Silva
X -  Representante da Secretaria do Meio Ambiente; Jânio Francisco de Oliveira
XI -  Representante da Secretaria de Esporte e Turismo; Francisco Cazuza da S. Sobrinho
X II -  Representante da Secretaria de Cultura; Maria de Fátima Lima
X III -  Representante da Secretaria do Trabalho; Antonia Ferreira de Freitas
XIV -  Representante de Igreja; José Vandervan

A rt. 2o - As ações antitabágicas deverão ser integradas nos programas de saúde 
pública municipal, especialmente a nível de atenção primária das unidades básicas de 
saúde.

Art. 3o - As ações educacionais antitabágicas deverão ser efetivadas em todos os 
setores da comunidade.
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Art. 4o - O Município introduzirá no seu calendário oficial duas efemérides sobre 
tabagismo: uma no dia 31 de maio, Dia Mundial sem Tabaco e outra no dia 29 de agosto, 
Dia Nacional de Combate ao Fumo; na semana que anteceder aquelas datas, o Município 
promoverá uma campanha, visando alertar a população para os malefícios advindos com o 
uso do fumo.

Art. 5o - Para preservar a qualidade do ar que se respira nos ambientes, a saúde dos 
não fumantes e dos próprios fumantes, esta lei determina que não de pode fumar ( cigarro, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos e demais produtos do fumo) em ambientes fechados e uso 
público de qualquer espécie. Conseqüentemente, só é permitido fumai' em ambientes 
abertos que não contrariem a lei.

Parágrafo único -  Neste artigo ficam incluídos os locais abertos em que haja 
concentração pública ( estádio de futebol, recinto escolar, assembléia, entre outros), bem 
como os que, por natureza, são vulneráveis a incêndio (posto de distribuição de 
combustível e outros matérias de fácil combustão).

Art. 6o - A afíxação de aviso indicativo desta determinação, em local visível, é 
obrigatória. Os seguintes dizeres poderão ser utilizados, com a indicação do número da 
presente lei, de acordo com a circunstância:

“E proibido fum ar”

“ É proibido fum ar neste local”

“ Não fume”

“ Não fume. M aterial inflamável”

Parágrafo único -  Os avisos deverão ter o tamanho de 50 cm x 30 cm.

Art. T  - O Município não firmará contratos e/ou convênios de propaganda dos 
produtos do tabaco, inclusive com as empresas fabricantes ou distribuidoras de tabaco. O 
mesmo se aplica aos permissionários e/ou concessionários de próprios municipais.

Art. 8o - Fica proibida a venda de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e 
demais produtos do fumo a menores de 18 ( dezoito) anos.

Art. 9o - Para os efeitos desta lei consideram-se infratores os fumantes e os 
responsáveis pelos ambientes fechados. Os fumantes sujeitam-se à multa de 10 (dez) 
UFMs -  Unidade de Valor Fiscal do Município. Vigentes na data da autuação e os 
responsáveis pelos ambientes fechados sujeitam-se à multa de 30 (trinta) UFMs, para que 
se tomem os primeiros interessados pelo cumprimento desta lei. A multa será cobrada em 
dobro, em triplo e assim sucessivamente, na reincidência.

Art. 10° - A autuação para o cumprimento desta lei compete aos órgãos incubidos 
da fiscalização no Município.

Art. 11° - As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.



Art. 12° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação^ revogada toda 
disposição anterior sobre o Tabagismo.

-<

Gabinete do Prefeito Constitucional de Poço de José de Moura -  PB.
Em,, 12 de Dezembro de 2001



JUSTIFICATIVA

A Organização Mundial de Saúde informa que o tsbaçísmo deve s*er considerado como 
verdadeira epidemia e cómo tal deve ser enfrentado.

Existem no Brasil cerca de 33 milhões de fumantes, eslimando-se que os não fumantes 
convivendo com fumantes (fumantes passivos) devem estar em torno do dobro desse número. A 
mortalidade atribuída ao tabaco no mundo é de 3 milhões anualmente, dos quais 80 a 100 mil no 
Brasil.

No Estado de São Paulo, calcula-se existir 8 milhões de tabagistas, 15 milhões de fumantes 
passivos, e haver uns 15 mil óbiios-por ano atribuídos ao tabagismo.

Justifica-se, portanto; que os municípios tenham legislação antiíabágica especifica e global, 
devendo as ações serem coordenadas por um órgão como, por exemplo, um conselho municipal 
de controle do tabagismo.

Uma das medidas prioritárias é o levantamento, por amostragens, da dimensão da 
prevalência de fumantes na população do município.

Entre as medidas constantes na proposta de lei municipal padrão é importante também a 
ação educativa permanente de todos os segmentos da população, sobretudo visanoo a juventude.

A imensa maioria dos fumantes inicia-se no tabagismo na adolescência, raramente depois. 
Portanto, ern todos os paises a prevalência de fumantes aduitos, com pequenas variações, é igual 
a dos fumantes aos 20 anos de idade. Portanto, justifica-se que as medidas educacionais devem 
dispensar mais ênfase à juventude. É importante que esta não tenha acesso aos produtos do 
tabaco,.cuja venda deve ser proibida aos jovens.

As ações antitabágicas devem ser integradas no programa de saúde s nível panicularmer.te 
da atenção primária nas unidades básicas de saúde, as quais possuem grande poder de 
penetração na comunidade. Isso tem um grande efeito preventivo e educativo essencial, porque 
devendo o tabagismo ser combalido como epidemia, seu controle mormsnlé nos paises em 
desenvolvimento deve ser de preferência preventivo. Nessa ordem de idéias não seria justificável 
dispéndio de verbas que são escassas e de esforços para instituição de serviços oficiais tis 
tratamento para fumantes.

A prática vem mostrando sobejamente que os poucos métodos, com alguma eficiência, de 
tratamento para cessassão de fumar são caros e elitistas, de longa duração, exigindo uma 
iníraestrutura material e de técnicos dispendioso, com resultados precários pelo reduzido número 
de pessoas que atinge, sendo que destes a imensa maioria volta a fumar. com. rendimento final 
sem expressão em termos de saúde pública.

Portanto, não se incluiu na proposta de lei municipal padrão a instituição de serviços de 
atendimento aos fumantes, pelo seu alto custo beneficio, sem atingir o objetivo do controle ca 
epidemia tabágica. A experiência mundial também mostra que a integração das medidas 
antitabágicas nas ações de saúde a nível da atenção primária, associadas a programas educativos 
comunitários, tem o maior rendimento para a diminuição do consumo do tabaco e para 
conscienti/iar a população a não se iniciar no tabagismo, o que em última análise redunda no 
controle efetivo da epidemia tabágica.

Os fumantes passivos, por sofrerem também prejuízos á sua saúde, devem ser protegidos 
com a proibição de fumar em locais de uso público, como de reunião, trabalho, lazer, escolas, 
serviços vários, unidac/es de saúde, transportes públicos, etc. Isso porqúe as substâncias tóxicas



do fumo. difundindo-se no atmosfera ambiente, são igualmente inaladas pelos não fumantes. A 
poluição tabágica ambiental, pela sua nocividade e extensão, constitui portanto serio problema de 
saúde publica! Por tempos, a proibição de fumar em-recintos de uso público isvanlou a questão dos 
direitos dos fumantes e não'fumantes.-Atualmente, com a comprovação definitiva dos perigos da 
poluição tabágica ambiental para a saúde pública essa questão cientificamente deixou de existir, 
Os fumantes se quizerem continuar fumando podem fazê-lo, mas sem poluir os recintos de uso 
público. Os não fumantes por sua vez têm o direito de respirar ar não poluido por quaisquer 
agentes, entre estes o tabaco. Portanto, a proibição de fumar em recintos de uso público, é função 
legitima dos poderes públicos que devem zelar pela saúde des cidadãos.

A proposta de lei padrão para os municípios deve ser global, abrangendo todas as 
conotações, pois, do contrário, sua eficácia ficará seriamente comprometida, não se atingindo o 
objetivo visado que é a preservação da saúde pública.
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