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Dicas e Orientações do PROCON/Barreiras para o Dia das Mães 2021. 

 
 

Com a proximidade do Dia das Mães, que neste ano será comemorado no dia 09 de Maio, 
uma das datas que mais movimenta o comércio. Para que não haja problemas ou surpresas 
indesejadas, o PROCON/Barreiras, órgão integrante do Sistema Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor – SMPDC, instituído pela Lei Municipal nº 958/2011, alerta os 
consumidores sobre cuidados que devem ser tomados na hora da compra do presente, 
mesmo em tempos de pandemia do COVID-19.  
 

 Confira as dicas do PROCON/Barreiras: 
 

1. Regras Sanitárias: Fiquem atentos as regras sanitárias de combate à pandemia do                
COVI-19. Com a vigência de Decretos Estaduais e Municipais, bem como dos 
Protocolos Sanitários, muitos lojistas estão submetidos a regras especiais, como: uso 
obrigatório de máscaras respiratórias, proibição de manuseio ou prova de roupas e 
acessórios; horário de abertura e fechamento diferenciado, limitação de fluxo de 
pessoas nos estabelecimentos, dentre outras. 
 

2. Planejamento: Defina antecipadamente o que deseja comprar e quanto pode gastar. 
Então, faça uma pesquisa de preço em diferentes estabelecimentos, pois eles podem 
variar bastante de uma loja para outra. Dê preferência a pesquisa digital, por meio 
das plataformas digitais disponíveis, como Homepage, WhatsApp, Instagran, Facebook 
dentre outras, evitando assim a circulação e o risco de exposição ao novo coronavírus . 
Escolha com calma, verificando atentamente a qualidade da mercadoria. Se optar por 
comprar artigos em promoção, solicite que as condições do produto e as condições de 
troca sejam especificadas na nota fiscal; 
 

3. Vale Presente: peça para constar na nota fiscal informações sobre como serão 
restituídas eventuais diferenças de valor entre o vale e o produto adquirido; prazo 
para o uso e, se for o caso, a relação de lojas em que ele pode ser trocado. E por se 
tratar de um crédito, a loja não pode restringir o tipo de mercadoria que será 
comprada com o vale. 
 

4. Itens Tradicionais:  
 

 Flores: questione se há taxa de entrega e quais os tipos de embalagens e estilos 
do arranjo disponíveis, pois esses itens fazem diferença no preço final.  

 Cestas de Café da Manhã: não se esqueça de se informar previamente sobre o 
número de itens, tipo de produtos, marcas e complementos, como jornais e 
revistas, por exemplo. Com tudo definido, peça por escrito o que foi 
combinado (data e horário de entrega, tipo de flores/cesta, valores e condições 
de pagamento). 
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5. Calçados, Roupas ou Acessórios: lembre-se que a troca é uma cortesia da loja ou do 
fabricante. Por isso, caso precise do benefício, o consumidor deve acertar previamente 
com o lojista e pedir a garantia da troca por escrito, na etiqueta ou na própria nota 
fiscal. Não se esquecendo de verificar se a etiqueta contém informações como dados 
do fabricante, indicação do tamanho, composição do material e os cuidados com a 
conservação. Fique atento, pois de acordo com o Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (CDC), as lojas só são obrigadas a trocar produtos que apresentarem vício 
de qualidade (defeito). 
 

6. Perfumes e Cosméticos: a dica é observar atentamente a embalagem. Produtos 
nacionais e importados devem conter as informações sobre a mercadoria em língua 
portuguesa: instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de 
validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento e 
identificação sobre o fabricante/importador são algumas das informações que devem 
der disponibilizadas. 
 

7. Eletroeletrônicos: o Procon alerta que os produtos devem vir acompanhados do 
manual de instruções em língua portuguesa e relação da rede autorizada de 
assistência técnica.  
 

8. Celulares e Planos de Telefonia: de preferência, adquira o aparelho em lojas 
autorizadas e se certifique que o produto esteja na caixa original, lacrada e possua o 
selo de homologação da Anatel. Leia atentamente o contrato e avalie as necessidades 
do presenteado antes de contratar um plano de telefonia. 
 

9. Compras On-Line: antes da realização da compra é preciso verificar se o site é 
confiável, se constam no site o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), endereço físico e canais de troca e atendimento, e por fim, consultar a 
reputação da empresa e seu pós-venda mediante relatos de consumidores em sites 
como: www.consumidor.gov.br; www.reclameaqui.com.br.  Observe, também, se há 
cobrança de frete, existência de outras taxas e o prazo de entrega. Ao efetuar a 
compra, imprima ou salve em seu computador a página do site com os dados. Antes 
de enviar seus dados pessoais de seu cartão de crédito, observe se a conexão é segura 
(endereço iniciado por https:// e cadeado ativado, por exemplo).  
 

10. Compras fora do estabelecimento comercial (internet, telefone, catálogos, em 
domicílio, telemarketing, etc): É possível desistir da aquisição em até 7 (sete) dias 
após a assinatura do contrato ou recebimento da mercadoria. O cancelamento deve 
ser solicitado por escrito. No ato da entrega, só assine o comprovante de recebimento 
do produto após examinar o estado da mercadoria. Havendo irregularidades, estas 
devem ser relacionadas no próprio documento, justificando assim o não recebimento. 
 

http://www.consumidor.gov.br/
http://www.reclameaqui.com.br/
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11. Documento fiscal: Ele é que comprova a relação de consumo e será necessário para 
reclamar, caso haja algum problema com o produto. O prazo para reclamações é de 30 
dias para produtos não duráveis (que se extinguem rapidamente com seu uso, como 
alimentos, por exemplo) e 90 dias para os bens duráveis (que tem consumo 
prolongado, como aparelhos celulares, geladeira, televisão). 

 

 Confira ainda o que o comércio pode e o que não pode fazer: 
  
- Expor os produtos na vitrine sem os preços? O produto exposto na vitrine da loja deve 
informar não só o preço à vista, com o também a prazo, além do valor total da compra, para 
facilitar a escolha da forma de pagamento. 
  
- Expor os produtos só em código de barras? Desde que o comerciante ofereça uma máquina 
de leitura ótica em local de fácil acesso. 
  
- Preço diferente na venda à vista ou no cartão de crédito? Sim, produtos com preços 
diferentes nas compras com cartão de crédito, de débito e dinheiro é permitido conforme art. 
1º da Lei nº 13.455, de 26 de junho de 2017. O fornecedor deve informar, em local e formato 
visíveis ao consumidor, eventuais descontos oferecidos em função do prazo ou do 
instrumento de pagamento utilizado. 
 
- Fixar preço mínimo para pagamento com cartão de crédito? Não, se o comércio aceita 
cartão, a loja é obrigada a receber, seja o valor que for. Restringir a compra fere o artigo 39, 
inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor e ainda pode caracterizar venda casada, ao 
obrigar o consumidor a comprar outro produto para chegar ao limite imposto pelo 
comerciante. 
  
- Não aceitar cheque? O comerciante pode não aceitar cheque. Mas a informação deve estar 
em local visível para que o consumidor seja informado, antes de fazer a compra. 
  
- Restringir o período de troca de mercadoria? Sim, desde que a informação esteja visível ao 
consumidor. Por isso, é sempre importante conhecer a política de troca da loja. 
  

 Conheça os prazos para a reclamação de produtos com defeito: 
  
- Bens duráveis: prazo para reclamação é de 90 dias. 
Ex.: eletrodomésticos, carros. 
  
 - Bens não duráveis: prazo para reclamação é de 30 dias. 
Ex.: alimentos, roupas. 
  

 
ATENDIMENTO PROCON/BARREIRAS: 
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O PROCON/Barreiras atende na sede municipal, situada a Rua Capitão Manoel Miranda,                    
nº 1004, Centro, Barreiras-BA, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 14h, para registro de 
reclamações, orientações, audiências, conciliações, consulta de processos, protocolo de 
documentos. 
 
Durante o período de suspensão temporária do atendimento presencial em decorrência das 
medidas de enfrentamento a COVID-19, os atendimentos aos consumidores ocorrerão pelos 
seguintes canais de atendimento: 
 
•Relações de Consumo Em Geral: www.consumidor.gov.br; 
 
•Serviços de Natureza Essencial (Água e Energia): www.consumidor.gov.br / 
procon@barreiras.gov.br / Telefone: (77) 3613-9559.  
 
Demais informações podem ser obtidas pelos telefones (77) 3613-9559 / 3613-9576 ou pelo                
e-mail: procon@barreiras.ba.gov.br. 
  

http://www.consumidor.gov.br/
http://www.consumidor.gov.br/
mailto:procon@barreiras.gov.br
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