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Três Rios, 26 de março de 2021. 

Ofício 026/2021- Antecipação e novos feriados 

 

Aos Empresários de Areal e Comerciários.  

 

O Sicomércio Três Rios e o Sindicato dos Comerciários informam que 

considerando a excepcionalidade do momento, Decreto Estadual e Municipal, que o 

comércio varejista funcionará nos horários estabelecidos nos decretos municipal, número 

1946 de 19/03/2021, 1950 de 25/03/2021 (prorroga as medidas do Decreto Nº 1946), e 

complementando a estas medidas, no que couber,  o Decreto Estadual nº 47.540, de 24 

de março de 2021. 

Com relação Lei Estadual 9.224/2021 que criou os feriados de 26/03/21, 31/03/21 e 

01/04/21 e antecipou os feriados de 21/04/21 e 23/04/21 dispõe que as regras de criação 

e antecipação de feriados, NÃO SÃO APLICÁVEIS, às unidades de saúde, segurança 

pública, assistência social e serviço funerário, além de outras ATIVIDADES definidas 

como ESSENCIAIS, em decreto Municipal ou decreto Estadual, considerando oque 

for mais restritivo.  

Com relação às obrigações trabalhistas a serem cumpridas, através da 

Convenção Coletiva de Trabalho, segue as regras:  

Sexta-feira (26/03) Feriado Estadual: Funcionamento normal. Dar folga aos funcionários 

que efetivamente trabalharem em até 60 dias; 

Sábado (27/03), funcionamento normal.  Pagamento de hora normal de trabalho. 

Segunda-feira (29/03), terça-feira (30/03) e sexta-feira (02/04). Feriados. Cumpre 

regras da Convenção Coletiva para funcionamento em feriados:  

https://www.sicomerciotr.com.br/wp-content/uploads/2020/08/ICRegistrado-2020-2022.pdf 

Quarta-feira (31/03) e quinta-feira (01/04) Feriado Estadual: Dar folga aos funcionários 

que efetivamente trabalharem em até 60 dias; 

Sábado (03/04): Pagamento de hora normal de trabalho. 

 

https://www.sicomerciotr.com.br/wp-content/uploads/2020/08/ICRegistrado-2020-2022.pdf
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 As entidades reforçam seu empenho para manter as empresas abertas e 

manutenção dos empregos, ratificando seu posicionamento contrário a lockdown, e conta 

com apoio dos empresários, comerciários e população em geral, com fins de  cumprir as 

medidas de segurança, tais como: usar máscara, utilizar álcool em gel, evitar 

aglomeração e só saia de casa se necessário, na certeza que o esforço individual de cada 

resultará na diminuição dos casos, para que saiamos da bandeira roxa, e assim 

possamos preservar vidas, as empresas e os empregos. 

 

Atenciosamente, 

 

Sicomércio Três Rios 

Sindicato dos Comerciários. 

 

 

 

 

 


