
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
Constituição da Bahia, promulgada em 05 de outubro de 1989 

 

PREÂMBULO 

Nós, Deputados Estaduais Constituintes, investidos no pleno exercício dos poderes 

conferidos 

pela Constituição da República Federativa do Brasil, sob a proteção de Deus e com o 

apoio do 

povo baiano, unidos indissoluvelmente pelos mais elevados propósitos de preservar o 

Estado 

de Direito, o culto perene à liberdade e a igualdade de todos perante a lei, intransigentes 

no 

combate a toda forma de opressão, preconceito, exploração do homem pelo homem e 

velando 

pela Paz e Justiça sociais, promulgamos a Constituição do Estado da Bahia. 

[...] 

TÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 3º - Além do que estabelece a Constituição Federal, é vedado ao Estado e aos 

Municípios: 

I - criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si, em razão de origem, raça, 

sexo, cor, 

idade, classe social, convicção política e religiosa, deficiência física ou mental e 

quaisquer 

outras formas de discriminação; 

II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento 

ou manter, com eles ou seus representantes, relações de dependência ou 

aliança,ressalvada, 

na forma da lei, a colaboração de interesse público; 

[...] 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Art.4° - Além dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal ou decorrentes 

do 

regime e dos princípios que ela adota, é assegurado, pelas leis e pelos atos dos agentes 

públicos, o seguinte: 

[...] 

XVII - é livre o acesso de ministro de confissão religiosa para prestação de assistência 

espiritual nas entidades civis e militares de internação coletiva; 

[...] 

TÍTULO VI 

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 

CAPÍTULO XII 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 254 - Serão buscados conteúdos mínimos para o ensino, de modo a assegurar a 

formação 

básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. 



§ 1º- O ensino religioso de caráter interconfessional, partindo da realidade cultural e 

religiosa 

do Estado, constituirá matéria obrigatória, nos horários normais de todos os 

estabelecimentos 

de ensino, respeitando a confissão religiosa dos pais dos alunos ou destes, após os 

dezoito 

anos, sendo a matrícula facultativa. 

[...] 

CAPÍTULO XV 

DA CULTURA 

Art. 275 - É dever do Estado preservar e garantir a integridade, a respeitabilidade e a 

permanência dos valores da religião afro-brasileira e especialmente: 

[...] 

III- assegurar a participação proporcional de representantes da religião afro-brasileira, 

ao lado 

da representação das demais religiões, em comissões, conselhos e órgãos que venham a 

ser 

criados, bem como em eventos e promoções de caráter religioso; 
 


