
 

 

N/REF. 01/07             Angra do Heroísmo, Janeiro de 2007 

 

Assunto: VENDAS COM REDUÇÃO DE PREÇOS/SALDOS 

 
Exmo.(s) Associado(s), 

 
O Decreto-Lei n.º 253/86, de 25 de Agosto, alterado pelo DL 73/94, de 3 de Março e 

pelo DL 140/98, de 16 de Maio, estabelece o regime das vendas a retalho feitas com 

redução de preços, preços de promoção ou qualquer outra expressão equivalente, 

praticadas tendo em vista promover o lançamento de um produto novo, aumentar o 

volume de vendas ou antecipar o escoamento das existências. 

 
REQUISITOS: 

� Do anúncio de redução de preços deve constar a data do seu início e o período de 

duração; 

� Os letreiros, etiquetas ou listas devem exibir, de forma bem visível, o novo preço 

e o preço anteriormente praticado ou, em substituição deste último, a 

percentagem de redução; 

� Sempre que o anúncio de redução de preços se refira a um conjunto de bens 

perfeitamente identificados, poderá, em vez do novo preço, ser indicada a 

percentagem de redução uniformemente aplicada ou um preço único para o 

conjunto referido, mantendo nos produtos que o compõem o seu preço inicial. 

PRODUTOS COM DEFEITO – A venda de produtos com defeito deverá realizar-se 

fazendo constar esta circunstância, de forma inequívoca, por meio de letreiros ou rótulos. 

 
SALDOS 

Toda a venda de bens a retalho em estabelecimentos comerciais praticada em fim de 

estação tendo por objectivo a renovação das existências por escoamento acelerado com 

redução de preços. 

 
Para além das obrigações referidas para as vendas com redução de preços, os saldos 

devem respeitar ainda os seguintes requisitos: 

� A venda em saldo só poderá realizar-se entre 7 de Janeiro e 28 de Fevereiro e 

entre 7 de Agosto e 30 de Setembro; 

 

�  A venda deve efectuar-se nos mesmos estabelecimentos onde os produtos em 

saldo eram habitualmente comercializados, ou em estabelecimento diferente 



apenas quando este pertencer à mesma empresa, sendo, neste último caso, o 

preço de referência a que se refere o art. 3.º do DL 253/86, o preço efectivamente 

praticado no estabelecimento onde ocorrer o saldo; 

� Não é permitida a venda em saldo de bens expressamente adquiridos para esse 

efeito, presumindo-se em tal situação os bens adquiridos pela primeira vez no 

mês anterior ao início do saldo. 

 
VENDA COM PREJUÍZO – A proibição de venda por um preço inferior ao seu preço de 

compra efectivo, acrescido dos impostos aplicáveis a essa venda e dos encargos 

relacionados com o transporte, não é aplicável aos bens vendidos em saldo (Art. 3.º, n.º 

1 e n.º 4, al. e) do DL 370/93, de 29 de Outubro). 

 
A presente circular não dispensa a consulta dos diplomas legais mencionados, que se 

encontram à disposição de V.Ex.a(s) na Secretaria desta Câmara do Comércio. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos. 
 
 

A Direcção. 
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