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São Paulo, 1º de junho de 2021. 
 

C I R C U L A R  
 

Feriado do dia 03.06.2021 (Corpus Christi) 
 

Antecipação Anterior na Cidade de São Paulo 
 

 
Lembramos que pelo Decreto n. 60.131, de 18.03.2021 e com a 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 no final do mês de março e início de abril divulgou medida de antecipação de feriados 
futuros, de âmbito municipal, ou seja: 
 
O dia 26 de Março (uma Sexta-feira) foi decretado feriado pela antecipação do feriado de 03 de Junho de 
2021 (Corpus Christi, recaindo numa Quinta-feira). 
 
 
O SINDIMOV emitiu Circular de orientação informando que as empresas executavam “atividades industriais” e, 
como tal, realizavam atividades que não poderiam “sofrer descontinuidade nos termos do artigo 2º do Decreto 
60.131, com respaldo no entendimento da FIESP/CIESP de que a 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”. 
 
 
Desta forma, as empresas que mantiveram atividade normal no referido dia 26 de Março de 2021, agora 
devem respeitar a data de feriado no dia 03 de Junho de 2021 e conceder folga aos funcionários. 
 
Diferentemente, se a empresa seguiu a determinação da Prefeitura Municipal de São Paulo e concedeu ao 
funcionário dia feriado em 26 de Março de 2021, agora poderá exigir a prestação de serviços no próximo dia 
03 de Junho de 2021 como dia normal de trabalho, sem acréscimos de adicional pelas horas trabalhadas. A 
eventual ausência do funcionário nesse dia deverá ser justificada nos termos da lei, mediante atestado médico, 
sob pena de configurar falta injustificada ao trabalho com as demais repercussões. Convém que as empresas 
cientifiquem os funcionários afixando comunicado geral para que seja alegado desconhecimento. 
 
As empresas associadas e filiadas ao SINDIMOV e localizadas na sua base territorial fora do município de São 
Paulo deverão observar qual foi o procedimento adotado pelas respectivas Prefeituras Municipais, adequando-
se, conforme o caso, ao exposto acima. 
 
Por derradeiro, informamos às empresas e filiados que já em fins de março/2021 o SINDIMOV manteve 
contatos junto ao Sindicato dos Trabalhadores para celebrar um Termo Aditivo Emergencial com critérios para 
compensação desses dias feriados municipais antecipados e de maneira a oferecer opções para sua aplicação. 
Entretanto, não foi possível o entendimento, assim continuaremos com a orientação das providências nas 
datas futuras já antecipadas. 
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