
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
Constituição do Mato Grosso, promulgada em 05 de outubro de 1989. 

 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo mato-grossense, verdadeiro sujeito da vida política e da 

história 

do Estado de Mato Grosso, investidos dos poderes constituintes atribuídos pelo Art. 11 

das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, no firme propósito de 

afirmar 

no território do Estado os valores que fundamentam a existência e organização da 

República 

Federativa do Brasil, objetivando assegurar o pleno exercício dos direitos sociais, 

individuais e 

os valores do ser humano, na busca da concretização de uma sociedade fraterna, 

solidária, 

justa e digna, invocando a proteção de Deus e o aval de nossas consciências, 

promulgamos a 

seguinte Constituição do Estado do Mato Grosso. 

[...] 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E DEVERES 

INDIVIDUAIS E SOCIAIS 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS, GARANTIAS E DEVERES 

INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 10 - O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos 

dos 

agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias 

individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição 

Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela 

adota, bem 

como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil 

seja parte, nos termos seguintes: 

[...] 

XIII - são vedados o registro ou a exigência de informações, para inserção em bancos de 

dados 

estaduais ou municipais, públicos ou privados, referentes a convicções políticas, 

filosóficas ou 

religiosas, à filiação partidária ou sindical e outras concernentes à vida privada e à 

intimidade 

pessoal, salvo quando se tratar de processamento estatístico e não individualizado; 

[...] 

TÍTULO V 

DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

CAPÍTULO II 

DA AÇÃO CULTURAL 



SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 

· Art. 241 – O recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo, 

excepcionalmente, ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, 

desde que não tenham fins lucrativos e possuam planos de cargos e salários 

isonômicos à carreira de ensino público: 

[...] 

II - escolas confessionais são aquelas mantidas por associações religiosas de qualquer 

confissão ou denominação. 

Parágrafo único. A destinação excepcional de recursos públicos de que trata o caput, só 

será 

possível após o atendimento da população escolarizável, garantidas as condições 

adequadas 

de formação, exercício e remuneração dos profissionais da educação e haja 

disponibilidade de 

recursos. 

[...] 

Art. 243 - As unidades escolares terão autonomia na definição da política pedagógica, 

respeitados em seus currículos os conteúdos mínimos estabelecidos a nível nacional, 

tendo 

como referência os valores culturais e artísticos nacionais e regionais, a iniciação 

técnicocientífico 

e os valores ambientais: 

[...] 

III - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das 

escolas de ensino fundamental e segundo grau. 

[...] 
 


