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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 12-A/2011 
 

Piso Salarial Estadual para o setor de turismo e hospitalidade 
em SC passa para R$ 730,00 em dezembro/2011 

A partir de dezembro/2011 passa a vigorar novo valor de piso salarial estadual pa-
ra as empresas de turismo e hospitalidade em Santa Catarina, em decorrência de 
projeto de Lei Complementar do Deputado JORGE TEIXEIRA (PSD) aprovado pela 
Assembléia Legislativa de Santa Catarina (ALESC), que reclassificou o setor do ní-
vel I (R$ 630,00) para o nível IV (R$ 730,00) da Lei Complementar nº 459/2009, cu-
ja íntegra pode ser consultada diretamente na página da ALESC na internet  
(http://200.192.66.20/alesc/docs/2009/459_2009_lei_complementar.doc). 

 

Feriados oficiais 

Recentemente foi divulgada pelo governo federal lista de feriados oficiais e de dias 
em que o ponto será facultativo para o serviço público federal. A notícia está geran-
do dúvidas, pois não se aplica ao setor privado. Segundo disposições da LEI 
FEDERAL Nº 9.093/1995 www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9093.htm), são fe-
riados civis (I) os declarados em lei federal, (II) a data magna do Estado fixada em 
lei estadual e (III) os dias do início e do término do ano do centenário de fundação 
do Município fixados em lei municipal e são feriados religiosos os dias de guarda 
declarados em lei municipal, em número não superior a quatro, incluída a Sexta-
Feira da Paixão. Logo, são os seguintes os 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 em 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/extra

net/calendario.jsp) que, todavia, contém infor-

mações algo imprecisas quando confrontadas 

com as fontes municipais. 

 

Observações: 1) nenhum dos dias de carnaval é 

feriado oficial se não houver lei municipal que 

o determine  ― em Florianópolis, por exemplo, 

não há; 2) Até a edição desta Orientação, con-

tinuava suspensa por decisão judicial a vigência 

da Lei 8.046/2009, do Município de Florianó-

polis, que instituiu o feriado do “Dia da Cons-

ciência Negra”. 
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