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SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PORTARIA 3

Indica os dias em que não haverá expediente na Seção Judiciária e
Subseções judiciárias do Estado da Bahia em razão de feriados
forenses, no ano de 2016.

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA,
IRAN ESMERALDO LEITE, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 152, do
Provimento nº 38, de 12 de junho de 2009, alterado pelo de nº 39, de 03 de novembro de 2009, ambos da
Corregedoria-Geral do TRF - 1ª Região,

 

                              RESOLVE:

 

                              Art. 1º - INFORMAR as datas que serão feriados na Justiça Federal, Seção
Judiciária do Estado da Bahia:

                                          a) em SALVADOR e nas SUBSEÇÕES 

I – 8 e 9 de fevereiro (segunda e terça-feira – Carnaval);

II – 23, 24 e 25 de março (quarta, quinta e sexta-feira – Semana Santa);

III – 21 de Abril (quinta-feira – Tiradentes);

IV – 26 de maio (quinta-feira – Corpus Christi);

V - 2 de julho (Consolidação da Independência do Estado)

VI – 11 de agosto (quinta-feira – Dia do Direito);

VII – 7 de setembro (quarta-feira – Independência do Brasil);

VIII – 12 de outubro (quarta-feira – Dia da Padroeira do Brasil);

IX – 1º de novembro (terça-feira – Dia de Todos os Santos);

X – 2 de novembro (quarta-feira – Finados);

XI – 15 de novembro (terça-feira – Proclamação da República);

XII – 8 de dezembro (quinta-feira – Dia da Justiça).

XIII - o período compreendido entre 20 de dezembro de 2016 e 06 de
janeiro de 2017;

                                          b) em SALVADOR, o feriado municipal do dia 24 de junho (Dia de São
João);

                                          c) nas SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS, os feriados municipais abaixo
listados:
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SUBSEÇÕES

 
FERIADOS MUNICIPAIS

ALAGOINHAS
13  de junho (padroeiro da cidade)
24 de junho (São João)
02 de julho (Emancipação Municipal)

BARREIRAS

26 de maio (aniversário da cidade de
Barreiras)
24 de junho (dia de São João)
02 de agosto (dia do evangélico)

BOM JESUS DA
LAPA

06 de agosto (Romaria do Senhor Bom
Jesus)
31 de agosto (Aniversário da Cidade)
15 de setembro (Romaria de Nossa Senhora
da Soledade)

CAMPO FORMOSO
13 de junho (dia do padroeiro da cidade)
28 de julho (aniversário da cidade)
24 de junho (São João)

EUNÁPOLIS
12 de maio (emancipação do município)
24 de maio (padroeira)
24 de junho (dia de São João)

FEIRA DE
SANTANA

24 de junho (dia de São João)
26 de julho (dia da padroeira da cidade)
18 de setembro (dia da emancipação política)

GUANAMBI

13 de junho (dia de Santo Antonio padroeiro
da cidade)
14 de agosto (aniversário de emancipação
política)

ILHÉUS

23 de abril (dia de São Jorge, padroeiro da
cidade de Ilhéus)
28 de junho (dia da cidade de Ilhéus)
15 de agosto (dia de Nossa Senhora da
Vitória)

IRECÊ
31 de maio (aniversário da cidade)
24 de junho (São João)
04 de agosto (padroeiro da cidade)

ITABUNA
19 de março (dia do padroeiro da cidade)
28 de julho (dia da cidade de Itabuna)
24 de junho(dia de São João)

JEQUIÉ
13 de junho (dia do padroeiro da cidade)
24 de junho (dia de São João)
25 de outubro(aniversário de Jequié)

JUAZEIRO
15 de julho (aniversário da cidade)
08 de setembro (Padroeira da Cidade)

PAULO AFONSO
24 de junho (dia de São João)
28 de julho (emancipação)
04 de outubro (dia do padroeiro da cidade)

VITÓRIA DA
CONQUISTA

24 de junho (São João)
15 de agosto (dia da padroeira da cidade)
09 de novembro (aniversário da cidade)

TEIXEIRA DE
FREITAS

09  de maio (aniversário da cidade)  
29 de junho (São Pedro)
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                                                    Art. 2º -    PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Iran Esmeraldo Leite, Diretor do Foro, em
06/01/2016, às 15:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código
verificador 1631617 e o código CRC 11E78E81.
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