
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
Constituição do Espírito Santo, promulgada 05 de outubro de 1989 

 

PREÂMBULO 

Nós, os representantes do povo espírito-santense, reunidos sob a proteção de DEUS, em 

Assembléia Estadual Constituinte, por força do art.11 do Ato das Disposições 

Constitucionais 

Transitórias, da Constituição Federal, baseados nos princípios nela contidos, 

promulgamos a 

Constituição Estadual, assegurando o bem-estar de todo cidadão mediante a 

participação do 

povo no processo político, econômico e social do Estado, repudiando, assim, toda a 

forma 

autoritária de governo. 

[...] 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA ESTADUAL 

Art. 132 - A política penitenciária estadual visa assegurar a promoção e valorização do 

indivíduo encarcerado, sua reintegração social, a garantia dos seus direitos e a defesa de 

sua 

integridade física, psíquica e mental no período de cumprimento da pena. 

[...] 

§ 2° Para garantia do disposto no caput deste artigo, o Poder Público assegurará ao 

encarcerado: 

VIII - assistência religiosa, respeitada a opção de cada presidiário; 

[...] 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO; DA CULTURA; DO DESPORTO; DO MEIO AMBIENTE; DA 

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 175 - O ensino religioso interconfessional, de matrícula facultativa, constituirá 

disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental e médio e será ministrado 

por 

professor qualificado em formação religiosa, na forma da lei. 

[...] 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

Art. 267 - Ao preso ainda não-sentenciado, em quaisquer das unidades dos órgãos 

estaduais 

de segurança pública, é garantida, gratuitamente, assistência jurídica, psico-social, 

médicoodontológica, 

farmacêutica e religiosa, quando requerida, além do irrestrito respeito à sua 

integridade física, psíquica e moral. 

[...] 

Art. 270 - O Estado promoverá a regionalização da programação dos veículos do 



sistema 

estadual de comunicação social. O Estado promoverá a regionalização da programação 

dos 

veículos do sistema estadual de comunicação social. 

Parágrafo único. As empresas de rádio e televisão e os órgãos de imprensa integrantes 

do 

sistema estadual de comunicação social propiciarão espaços para a veiculação de 

programas 

de educação moral e religiosa.[...] 
 


