
 

 

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Nacional vem 

informar a todos os interessados sobre os FERIADOS legais conforme 

Legislação Vigente. 

                
O artigo 70 da CLT dispõe que ´salvo o disposto nos arts. 68 e 69` é vedado o 

trabalho em dias feriados nacionais e feriados religiosos, nos termos da legislação própria. 

Os feriados civis, segundo lei 9093 de 12/09/95, são aqueles alencados em lei 

Federal, a data MAGNA do Estado fixada em lei Estadual e os dias de inicio e término do ano 

de centenário de fundação do município, fixado em lei municipal. 

Já os feriados religiosos, preveem o mesmo diploma legal: são aqueles declarados 

em lei municipal, em número não superior a quatro, nestes incluída a sexta-feira da paixão. 

Quanto aos chamados ponto facultativo, que os Estados, Distrito Federal e 

Municípios decretam, não surtem quaisquer efeitos na iniciativa privada, além de não 

suspenderem as horas normais de ensino e não prejudicarem os atos da vida forense, dos 

tabeliães e dos cartórios de registro (art. 3º  da Lei nº.662, de 06/04/49 –DOU de 13/04/49) 

 

Portanto são os seguintes feriados nacionais: 

 1º de janeiro – Lei nº. 662/49 alterada pela Lei 10.607/2002; 

 21 de abril – Lei nº. 10.607/2002; 

 Paixão de Cristo (Sexta Feira Santa) ( previsto em CCT) 

 1° de maio – Lei 662/49, alterada pela Lei 10.607/2002; 

 Corspus Cristi – Ponto facultativo 

 7 de setembro – Lei 662/49, alterada pela Lei 10.607/2002; 

 12 de outubro – Lei 6802/80; 

 02 de novembro – Lei 10.607/2002; 

 15 de novembro – Lei 662/49, alterada pela Lei 10.607/2002; 

 25 de dezembro – Lei 662/49, alterada pela Lei 10.607/2002. 

 

Também será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições de data fixada 

pela Constituição Federal; 

 

No âmbito Estadual, existe (01) um feriado civil, o dia 05 de 

outubro, data MAGNA do Estado instituído através da Lei Estadual 

nº. 098/89. 
 

 

No Município de Porto Nacional existem os seguintes feriados: 

                     

 Porto Nacional; 24 de setembro Lei nº.802 de 13/04/78. N.S. das Mercês 

 Porto Nacional; 13 de julho, aniversário da cidade. 

 Porto Nacional; 20 de Novembro, dia da consciência negra,  

Lei Municipal LEI N.º 1963, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2.008. 

 

 

  

 


