
 

PORTARIA CAU-RR Nº 001/2017 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU-RR, no 

uso de suas atribuições legais; de acordo com a Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010 e 

Regimento Interno do CAU-RR. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Divulgar os feriados e pontos facultativos para o ano de 2017, sem prejuízo da 

prestação dos serviços considerados essenciais: 

I - 20 de janeiro, Dia de São Sebastião, padroeiro de Boa Vista (feriado municipal) 

II - 27 de fevereiro, Carnaval - ponto facultativo 

III - 28 de fevereiro, Carnaval - feriado 

IV - 1º de março, Quarta-Feira de Cinzas - ponto facultativo 

V - 13 de abril, Semana Santa - ponto facultativo 

VI - 14 de abril, Paixão de Cristo - feriado 

VII - 21 de abril, Tiradentes - feriado 

VIII - 1º de maio, Dia do Trabalhador - feriado 

IX - 15 de junho, Corpus Christi - feriado 

X - 16 de junho, referente ao feriado do dia 15 de junho - ponto facultativo 

XI - 29 de junho, dia de São Pedro - feriado municipal 

XII - 30 de junho, referente ao feriado do dia 29 de junho - ponto facultativo 

XIII - 7 de setembro, Independência do Brasil - feriado 

XIV - 8 de setembro, referente ao feriado do dia 7 de setembro - ponto facultativo 

XV - 5 de outubro, Aniversário de Roraima - feriado 

XVI - 6 de outubro, referente ao feriado do dia 5 de outubro - ponto facultativo 

XVII - 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida - feriado 

XVIII - 13 de outubro, referente ao feriado do dia 12 de outubro - ponto facultativo 

XIX -  02 de novembro, Finados - feriado 

XX - 3 de novembro, referente ao feriado do dia 2 de novembro - ponto facultativo 

XXI - 15 de novembro, Proclamação da República - feriado 

XXII - 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição - feriado municipal 

XXIII - 25 de dezembro, Natal – feriado 

 

Dê ciência e cumpra-se. 

 

Boa Vista-RR, 05 de janeiro de 2017. 

  

Arq. Urb. PEDRO HEES 

Presidente do CAU/RR 

 


