
 
 
   

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Volta  Redonda   –   Sede    do   Governo    do     antigo 
Povoado de Santo Antônio, inicialmente Distrito de Paz, 

  emancipada aos 17 dias do  mês de Julho de 1954,  berço 
                                                 da Siderurgia no Brasil. 
 
    
 

DECRETO Nº  16.202 
---------------------------- 
 
 
Estabelece regras para a realização de cultos durante a pandemia 
do COVID-19. 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 
O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas atribuições legais e,  

 
CONSIDERANDO, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na 
forma do art. 196 da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO, a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da 

Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19), especialmente 
a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública (COE-nCOV);  

 
CONSIDERANDO, a necessidade de ações coordenadas para enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Municipal, Estadual e Internacional, decorrente do novo 
CORONAVÍRUS (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 47.112 de 05 de junho de 2020, que dispõe 

sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus (COVID-19), em decorrência 
da situação de emergência em saúde, e dá outras providências; 
 

CONSIDERANDO, a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, em sede de suspenção de segurança, nos autos do Processo nº 0036361-
16.2020.8.19.0000, suspendendo a decisão liminar concedida nos autos da Ação Civil Pública nº 
0117233-15.2020.8.19.0001  
 

CONSIDERANDO, o entendimento firmado junto ao MPRJ em 09/06/2020, 
devidamente homologado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Volta Redonda nos autos do 
processo nº 0006109-26.2020.8.19.0066 em 10/06/2020; 
 

CONSIDERANDO, por fim, o direito constitucional fundamental à liberdade de culto 
e de crença; 
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DECRETO Nº  16.202 
---------------------------- 

 
 
        D E C R E T A: 
         -  -  -  -  -  -  -  -   

 
 
Art. 1º - As igrejas e templos religiosos de qualquer culto poderão funcionar, de forma 

limitada, pela manutenção da saúde espiritual e psicológica dos cidadãos, seguindo todas as prescrições 
de saúde e segurança sanitária, a partir de 10 de junho, nos seguintes termos: 

 
I – A lotação máxima não poderá superar 30% (trinta por cento) da capacidade dos templos ou locais de 
culto com controle de acesso e saída para evitar aglomerações durante o ingresso e saída no local;  
 
II – Na entrada dos locais as pessoas terão acesso à higienização das mãos com álcool gel 70% (setenta 
por cento) ou outro tipo de sanitizante equivalente, ou preparações antissépticas ou, ainda, sanitizantes 
de efeito similar, sendo obrigatório o uso a todas as pessoas que ingressarem nos recintos de cultos, sem 
exceções; 

  
III – Deverão ser mantidas abertas as portas e janelas;  

 
IV – As pessoas deverão se sentar de forma alternada nas fileiras (bancos ou cadeiras) com bloqueio 
físico dos lugares não ocupados e distância mínima de 1,5m; 
 
V – Tanto os dirigentes das reuniões religiosas e afins, quanto os integrantes das equipes de música e 
apoio manterão distância segura e, quando não forem usar microfone, deverão usar máscaras;  
 
VI – Os microfones e demais itens deverão ser individuais e não compartilhados durante as reuniões 
religiosas e afins e deverão ser higienizados antes de cada utilização; 

  
VII – Os bebedouros de uso coletivo devem ser interditados à utilização, devendo cada pessoa 
providenciar recipiente individual para ingestão de água; 

 
VIII – Todas as pessoas que tiverem acesso ao local das reuniões religiosas e afins deverão 
obrigatoriamente usar máscaras, sendo vedada a entrada nos recintos sem o referido acessório de 
proteção;  

 
IX – A duração das reuniões religiosas e afins será de 1 (uma) hora com tolerância de 30 (trinta) minutos por culto.  

 
X – As instituições deverão divulgar cartilha online com a cópia deste Decreto e demais medidas 
sanitárias e também durante as celebrações; 

 
XI – As pessoas pertencentes aos grupos de risco, além dos menores de 10 anos e maiores de 60 anos, 
ou que apresentem quaisquer sintomas de COVID-19 deverão permanecer em casa ficando proibidas de 
frequentar quaisquer cultos ou celebrações religiosas;  
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XII – Higienização dos templos, igrejas e locais de culto antes e após as reuniões religiosas e afins com 
fixação de intervalo de uma hora entre os celebrações; 

 
XIII – Demarcação nos corredores acerca dos lugares e controle para evitar filas e aglomerações;  

 
XIV – Deverá ser efetuada a higienização das mãos de todos os frequentadores antes e depois da 
Eucaristia; 
 
XV – Não se realizará o costume de “abraço da paz” ou quaisquer outras formas de contato físico; 

 
XVI – Não utilização de livretos ou folhetos de uso comum durante as reuniões religiosas e afins; 

 
XVII – As atividades administrativas das igrejas e templos continuarão suspensas, incluindo aulas, 
reuniões, catequeses, encontros de formação, retiros e demais atividades que gerem aglomerações.  

 
§1º - Para efeito de cumprimento das orientações constantes do presente artigo, os 

templos religiosos de qualquer natureza, locais de culto, locais de manifestação religiosa e afins, 
poderão aumentar o número de missas, cultos ou reuniões, se for o caso, a fim de atenderem a 
capacidade de lotação descrita neste artigo, devendo manter, intervalo mínimo de 30 minutos entre as 
celebrações, salvo os grupos de risco, maiores de 60 anos e menores de 10 anos que deverão 
permanecer em casa. 

 
§2º - Os locais referidos no parágrafo anterior deverão funcionar preferencialmente 

mediante agendamento prévio, de modo a possibilitar a participação de todos em horários diversos, a 
fim de diminuir as aglomerações e sempre respeitando os percentuais dos incisos I e II.  

 
§3º - Fica autorizada a realização de reuniões religiosas e afins na Ilha São João, no 

sistema drive in, a qual competirá à SMDET, mediante prévio agendamento, respeitadas todas as 
crenças e religiões, devendo àquela Secretaria adequar o calendário de modo a atender todos os 
interessados. 

 
§4º - As manifestações religiosas de qualquer natureza deverão evitar, em suas liturgias, 

atividades que consistam em contato físico, para que se minimizem as possibilidades de contaminação; 
 
Art. 2º - O não cumprimento das normas deste Decreto implicará no fechamento 

imediato do local da reunião religiosa, além da responsabilidade civil, administrativa e criminal dos 
responsáveis pelo estabelecimento.  

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da sua publicação revogando as 

disposições em contrário.  
 

Palácio 17 de Julho, 10 de junho de 2020. 
 

 
Elderson Ferreira da Silva 

Samuca Silva 
Prefeito Municipal 

Ref. Minuta e-mail 
GP/nfs 
 


