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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 02/2014 

Feriados oficiais 

O estabelecimento de ponto facultativo para o serviço público em datas como o carnaval ge-
ra sempre dúvidas sobre os dias feriados, mas as regras do poder público não se aplicam ao 
setor privado, neste caso. Segundo disposições da Lei Federal nº 9.093/1995 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9093.htm, são feriados civis (I) os declarados em lei 
federal, (II) a data magna do Estado fixada em lei estadual e (III) os dias do início e término 
do ano do centenário de fundação do Município fixados em lei municipal e são feriados reli-
giosos os dias de guarda declarados em lei municipal, em número não superior a quatro, 
incluída a Sexta-Feira da Paixão. Logo, são feriados para o setor privado: 
 
Feriados Federais 
Lei 662/1949 - www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0662.htm  e 
Lei 6.802/1980 - www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6802.htm 
- 1º de janeiro  - 12 de outubro 
- 21 de abril  -   2 de novembro 
- 1º de maio  - 15 de novembro 
- 7 de setembro  - 25 de dezembro 
 

Feriado Estadual (Santa Catarina) Lei Estadual 10.306/1996 
http://200.192.66.20/alesc/docs/1996/10306_1996_lei.doc: 
- 11 de agosto, data magna de SC, que é sempre transferida para 
   o primeiro domingo subsequente quando recai em dia útil. 
 

Feriados Municipais em Florianópolis Lei Municipal 832/1967 
http://sistemas.sc.gov.br/cmf/pesquisa/docs/1976/lpmf/lei1463_76.doc: 
- Sexta-Feira da Paixão - 23/Março (Emancipação Política) 
- Corpus Christi  -   2/Novembro (Finados) 

Nos demais municípios, consulte a Prefeitura e a 
Câmara de Vereadores, ou mesmo a página na 
internet do Tribunal de Justiça/SC 
(www.tj.sc.gov.br/comarcas/feriados.htm) e do 
Tribunal Regional do Trabalho/SC 
(www.trt12.jus.br/portal/areas/calendario/extran
et/calendario.jsp) que, todavia, contém informa-
ções algo imprecisas quando confrontadas com 
as fontes legislativas municipais. 
 
Observações: 1) nenhum dos dias de carnaval 
é feriado oficial se não houver lei municipal 
que o determine  ― em Florianópolis, por e-
xemplo, não há; 2) Até a edição desta Orienta-
ção, continuava suspensa por decisão judicial a 
vigência da Lei 8.046/2009, do Município de 
Florianópolis, que instituiu o feriado do “Dia da 
Consciência Negra”. 

 
 

Liminar suspende aumento do IPTU e do ITBI em Florianópolis 

Como é de conhecimento geral, em Florianópolis foi aprovada legislação aumentando de 
maneira insuportável o IPTU e o ITBI. o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Simila-
res de Florianópolis aliou-se a diversas outras entidades (Sinduscon, Secovi, Acif, CDL, Sin-
dimoveis, Seinflo, Abih, Abrasel, Acats, Ampe, Singa, Sescon, Sindepark, Sim, Sindipedras, 
Sinepe e Floripamanhã) que propuseram uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 
com o objetivo de evitar o aumento. Resultado de referida ADIn, obteve-se Decisão Liminar 
no Tribunal de Justiça/SC suspendendo a eficácia da Lei Municipal que aumentou o IPTU e 
o ITBI. Referida liminar chegou a ser cassada, mas depois foi confirmada pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, de modo que, até o julgamento final da ADIn, os efeitos da lei 
estão suspensos (isso significa que o IPTU e o ITBI continuarão com valor equivalente ao do 
ano anterior, apenas corrigidas pela inflação do período). Trata-se de importante vitória 
conquistada pelo Sindicato (juntamente com as demais entidades as quais se associou), 
pois do contrário as empresas e cidadãos teriam que, individualmente, propor ações para 
discutir o assunto, sendo necessário esclarecer que a via judicial tornou-se necessária por-
que não foi possível solucionar o caso pelos meios consensuais. O Sindicato, juntamente 
com as demais entidades, continuará monitorando o assunto e orientará as empresas sobre 
eventuais medidas que devam ser adotadas, em especial a partir do momento em que vier a 
ser julgada em caráter definitivo o mérito da ADIn. 

 

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE SEU SINDICATO 
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