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Data Dia da semana Descrição 

1º de janeiro sábado Confraternização Universal (feriado nacional); 

03 de janeiro segunda-feira Criação e instalação do Estado de Rondônia (feriado estadual antecipado ref. 04/01); 

24 de janeiro segunda-feira Instalação do Município de Porto Velho (feriado municipal); 

28 de fevereiro segunda-feira Carnaval (ponto facultativo); 

1º de março terça-feira Carnaval (ponto facultativo); 

02 de março quarta-feira Quarta-feira de cinzas (ponto facultativo); 

14 de abril quinta-feira Quinta-feira/semana santa (ponto facultativo); 

15 de abril sexta-feira Paixão de Cristo (feriado nacional e municipal); 

21 de abril quinta-feira Tiradentes (feriado nacional); 

1º de maio domingo Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional); 

24 de maio terça-feira Dia de N. S. Auxiliadora “Padroeira do Município” (feriado municipal); 

16 de junho quinta-feira Corpus Christi (ponto facultativo); 

07 de setembro quarta-feira Independência do Brasil (feriado nacional); 

02 de outubro domingo Criação do município de Porto Velho (feriado municipal); 

12 de outubro quarta-feira Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); 

28 de outubro sexta-feira Dia do Servidor Público (ponto facultativo); 

02 de novembro quarta-feira Dia dos Finados (feriado nacional); 

15 de novembro terça-feira Proclamação da República (feriado nacional); e 

25 de dezembro domingo Natal (feriado nacional). 

 

Âmbito municipal: Lei Municipal nº 190, de 14 de outubro de 1980. Decreto nº 17.867, de 23 de dezembro de 2021. Decreto nº 17.876, de 28 de dezembro de 2021. 

Âmbito estadual: Decreto Estadual nº 26.739, de 28 de dezembro de 2021. 

Âmbito nacional/federal: Portaria do Ministério da Economia nº 14.817, de 20 de dezembro de 2021. 
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Ato 
Data do 
decreto 

D.O.M. 
(publicação) 

Data da 
publicação 

EMENTA 

Lei Mun. nº 
190 

14.10.1980 
1553 

(DOM) 
04.10.1980 MUNICIPAL – Declara os feriados religiosos do Município de Porto Velho. 

Portaria Min. 
Econ. nº 
14.817 

20.12.2021 
240 

(DOU) 
22.12.2021 

NACIONAL – Ficam divulgados os dias de feriados nacionais e estabelecidos os dias de ponto facultativo no ano de 
2022, para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo. 

Dec. Mun. nº 
17.867 

23.12.2021 
3120 

(DOMR) 
24.12.2021 

MUNICIPAL – Estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos do Poder Executivo Municipal para os meses 
de janeiro a dezembro de 2022, e dá outras providências. 

Alterado pelo Dec. 17.876/2021. 

Dec. Estad. nº 
26.739 

28.12.2021 
254 

(DOE) 
28.12.2021 

ESTADUAL – Estabelece o calendário dos feriados e pontos facultativos de 2022 do Poder Executivo estadual no âmbito 
do Estado de Rondônia e dá outras providências. 

Dec. Mun. Nº 
17.876 

28.12.2021 
3123 

(DOMR) 
29.12.2021 

MUNICIPAL – Antecipa feriado estadual e altera o Anexo  Único do Decreto nº 17.867, de 23 de dezembro de 2021, que 
estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos do Poder Executivo Municipal para os meses de janeiro a 
dezembro de 2022 e dá outras providências. 

 

assessoria_legislativa@hotmail.com – Atualizado em 28.12.2021 (Júlia Melgar). 

https://sapl.portovelho.ro.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/1980/4274/lei_190_14-10-1980.pdf
https://sapl.portovelho.ro.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/1980/4274/lei_190_14-10-1980.pdf
https://sapl.portovelho.ro.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/1980/4274/lei_190_14-10-1980.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2021&jornal=515&pagina=162
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2021&jornal=515&pagina=162
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2021&jornal=515&pagina=162

