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São Paulo, 23 de Março de 2021. 
 

C I R C U L A R  
 

I - Antecipação de feriados na cidade de São Paulo 
II – Como ficam as empresas com “atividades industriais”? 

III – Esclarecimentos e providências pelas empresas 
IV – Municípios da Grande São Paulo 

 
I – ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS NA CIDADE DE SÃO PAULO 
 
Por intermédio do Decreto n. 60.131, de 18.03.2021 e regulamentação do artigo 3º da Lei 17.341 de 
18.05.2020, a Prefeitura Municipal de São Paulo com o propósito de aumentar o percentual de isolamento 
social na cidade de São Paulo divulgou medida de antecipação de feriados futuros, de âmbito municipal, nos 
próximos dias, a saber: 
 
Dia 26 de Março – Sexta-feira – Foi decretado feriado nesse dia com a antecipação do feriado de 03 de Junho 
de 2021 (Corpus Christi, recaindo numa Quinta-feira); 
 
Dia 29 de Março – Segunda-feira – Foi decretado feriado nesse dia em antecipação ao feriado previsto para o 
dia 20 de Novembro de 2021 (dia da Consciência Negra, recaindo num Sábado); 
 
Dia 30 de Março – Terça-feira – Foi decretado feriado nesse dia em antecipação ao feriado para o dia 25 de 
Janeiro de 2022 (Data da Fundação de São Paulo, recaindo numa Terça-Feira); 
 
Dia 31 de Março – Quarta-feira – Foi decretado feriado nesse dia em antecipação ao feriado de Corpus Christi 
do ano de 2022; 
 
Dia 01 de  Abril – Quinta-feira – Foi decretado feriado nesse dia em antecipação ao feriado  previsto para o dia 
20 de Novembro de 2022 (dia da Consciência Negra, recaindo num Domingo);  
 
O Dia 02 de Abril – Sexta-feira – está abrangido na sequência dos dias feriados, mas não se trata de feriado 
municipal e sim de âmbito nacional (Paixão de Cristo). 
 
Desta forma, considerando os feriados municipais antecipados, sábados e domingos intercalados e o feriado 
nacional de 02.04.2021 (sexta-feira), seguido de sábado e domingo, ficou configurado prolongado período – de 
26 de Março a 04 de Abril de 2021 - sem atividade no município de São Paulo conforme tem sido alardeado na 
mídia social. 
 
II – COMO FICAM AS EMPRESAS QUE EXECUTAM “ATIVIDADES INDUSTRIAIS” 
 
A questão que se analisa é a abrangência e aplicação dos efeitos desse “feriadão” decretado pelo Município de 
São Paulo às empresas que executam “atividades industriais”. 
 
O artigo 2º do Decreto 60.131 dispõe a não aplicação das antecipações “às unidades de saúde, segurança 
urbana, assistência social e do serviço funerário”, ressaltando, ainda, “além de outras atividades que não 
possam sofrer descontinuidade”. 
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A FIESP/CIESP em orientação às entidades sindicais assinalou que atividade industrial é considerada essencial 
nos termos dos Decretos 64.881/2020 (Estadual) e n. 59.383/2020 (Municipal), portanto, as empresas dos 
setores industriais poderão funcionar, conforme previsto na ressalva do artigo 2º do Decreto Municipal n. 
60.131/2021, ou seja, incluem-se naquelas “outras atividades que não possam sofrer descontinuidade”. 
 
Mais do que isto, a entidade FIESP/CIESP obteve informação junto à Prefeitura do Município de São Paulo que 
confirmou esse entendimento de que a atividade industrial é considerada essencial e corroborou que as 
empresas dos setores industriais poderão funcionar nestes dias. 
 
Devemos acrescentar, ainda, que a antecipação decretada inclui feriados que recairão num Sábado e Domingo 
(Dia da Consciência Negra de 2021 e 2022), portanto, se tornaria complexo conceder folga ao funcionário por 
feriado antecipado e depois dele exigir a prestação de serviços em dias que normalmente não trabalha, 
possibilitando na prática, o entendimento de que aqueles dias teriam que ser remunerados com adicional de 
horas extras, tal como previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, o que seria um contrassenso.  
 
III - ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS PELAS EMPRESAS 
 
Com base no exposto recomendamos que as empresas industriais sediadas em São Paulo divulguem aos seus 
funcionários, através de Comunicado Geral ou afixação desta Circular no quadro de avisos, orientação de que a 
prestação de serviços prosseguirá normalmente nestes próximos dias, exceção feita ao feriado nacional de 02 
de Abril (Sexta-feira, Paixão de Cristo, e, tanto quanto possível, que os empregados coloquem “ciente” no 
Comunicado, o qual também deverá informar que esses feriados futuros serão devidamente respeitados com a 
concessão de folgas naqueles dias. 
 
Por derradeiro, lembramos que as empresas deverão continuar com os procedimentos de segurança em 
respeito às medidas sanitárias no enfrentamento da crise epidemiológica. 
 
IV – MUNICÍPIOS DA GRANDE SÃO PAULO 
 
As empresas associadas e filiadas ao SINDIMOV localizadas na sua base territorial fora do município de São 
Paulo deverão constatar junto às respectivas Prefeituras Municipais a possibilidade de também terem sido 
decretadas antecipações de feriados da mesma natureza. Também nesses casos prevalece a mesma 
orientação acima. 
 

A DIRETORIA 
 


