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FERIADOS NO PERÍODO DOS JOGOS OLÍMPICOS
Decreto 41.867, de 21-6-2016 (DO-MRJ de 22-6-2016)
Prefeito decreta feriados no período dos Jogos Olímpicos.
Ficam declarados feriados os dias 05,18 e 22-8-2016, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, em vir-
tude da realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Estão excluídos da previsão dos feriados os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro especificados, bem como os seguintes estabelecimentos:
- Comércio de rua;
- Bares;
- Restaurantes;
- Indústria da Panificação, tais como padarias, panificações e confeitarias;
- Centros comerciais e shopping centers;
- Galerias;
- Estabelecimentos culturais;
- Pontos turísticos;
- Empresas na área de turismo;
- Hotéis; e
- Empresas Jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
As disposições estão de acordo com o previsto no artigo 3º da Lei 5.924, de 13-8-2015.
Este Ato também dispõe sobre as medidas a serem adotadas no período dos Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos Rio 2016.
Art. 1º - Fica decretado feriado (Art. 3º da Lei 5.924/15), no âmbito no Município do Rio de Janeiro, nos 
dias:
I – 5 de agosto de 2016 – Sexta-feira – Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos no Estádio do Mara-
canã;
II – 18 de agosto de 2016 – Quinta-feira – Prova de Triatlo nas ruas do bairro de Copacabana; e
III – 22 de agosto de 2016 – Segunda-feira – Grande fluxo de pessoas se dirigindo aso aeroportos da cida-
de para o retorno aos seus locais de origem, principalmente destinos internacionais.
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