LEI Nº 9.093, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995.
Dispõe sobre feriados.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º São feriados civis:
I - os declarados em lei federal;
II - a data magna do Estado fixada em lei estadual.
III - os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, fixados em
lei municipal. (Nova redação dada pela lei 9.335 de 10/12/1996)
Art. 2º São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a
tradição local e em número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 11 da Lei nº 605, de 5
de janeiro de 1949.
Brasília, 12 de setembro de 1995; 174º da Independência e 107º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Nós, representantes do povo carioca, constituídos em Poder Legislativo Orgânico, reunidos no
Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dispostos a assegurar à
população do Município a fruição dos direitos fundamentais da pessoa humana e o acesso à
igualdade, à justiça social, ao desenvolvimento e ao bem-estar, numa sociedade solidária,
democrática, policultural, pluriétnica, sem preconceitos nem discriminação, no exercício das
atribuições que nos confere o art. 29 da Constituição da República Federativa do Brasil e o art.
342 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, sob a proteção de Deus, promulgamos a
seguinte LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
Título II - Da Organização Municipal
Capítulo I - Disposições Preliminares
Seção III - Da Sede e das Celebrações do Município
(...)
Art. 26 - O padroeiro da Cidade é São Sebastião, que será festejado com feriado municipal a
20 de janeiro, a cada ano.
(...)
Cidade do Rio de Janeiro, 5 de abril de 1990.

