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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 02/2015 

Feriados oficiais 
Apesar da tradição festiva, nenhum dos dias de carnaval é feriado (salvo 
se houver lei municipal que o determine  ― em Florianópolis, por exem-
plo, não há). Segundo disposições da Lei Federal 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 di-
as 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 decla-
rados 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, 
transferido 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/1967/LPMF/lei832_67.doc 
- Sexta-Feira da Paixão - 23/Março (Emancipação Política) 
- Corpus Christi  -   2/Novembro (Finados) 

 
Para conhecer os feriados de cada município é necessário consultar a Prefeitura 
e a Câmara de Vereadores, ou mesmo a página na internet do Tribunal de Justi-
ça/SC (www.tjsc.jus.br/comarcas/feriados.htm), ou do Tribunal Regional do 
Trabalho/SC (www.trt12.jus.br/portal/areas/calendario/extranet/calendario.jsp) que, todavia, 
contém informações algo imprecisas quando confrontadas com as fontes legisla-
tivas municipais. Observação: Até a edição desta Orientação, continuava sus-
pensa por decisão judicial a vigência da Lei 8.046/2009, do Município de Floria-
nópolis, que instituiu o feriado do “Dia da Consciência Negra”. 
 
 

Piso Salarial Regional em Santa Catarina para 2015 

Apesar de manifestação expressa da FHORESC em sentido contrário, entidades re-
presentantes de empresas e de trabalhadores acordaram reajuste de 8,84% (mesmo 
do salário mínimo nacional) para o Piso Regional em Santa Catarina que, se for a-
provado pelo senhor Governador de Santa Catarina, passarão a vigorar com efeito 
retroativo a 01/01/2015 e terão os seguintes valores: Nível I - R$ 908,00; Nível II 
R$ 943,00; Nível III R$ 994,00 e Nível IV R$ 1.042,00, este aplicável ao setor de ho-
téis, restaurantes, bares e similares. A proposta da FHORESC era de que fosse apli-
cado reajuste não superior ao INPC acumulado nos últimos 12 meses (6,23%), pois 
já temos o maior piso regional do país e o momento da economia infelizmente não 
permite que as empresas suportem sacrifícios dessa magnitude (fonte: 
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/01/reajuste-de-piso-minimo-
regional-de-sc-e-definido-nesta-sexta-feira.html) 
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