
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
Constituição do Pará, promulgada em 5 de outubro de 1989 

  

PREÂMBULO 

O povo do Pará, por seus representantes, reunidos em Assembléia Estadual 

Constituinte, inspirado nos princípios constitucionais da República Federativa do Brasil, 

rejeitando todas as formas de colonialismo e opressão; almejando edificar uma 

sociedade justa e pluralista; buscando a igualdade econômica, política, cultural, jurídica 

e social entre todos; reafirmando os direitos e garantias fundamentais e as liberdades 

inalienáveis de homens e mulheres, sem distinção de qualquer espécie; pugnando por 

um regime democrático avançado, social e abominando, portanto, os radicalismos de 

toda origem; consciente de que não pode haver convivência fraternal e solidária dentro 

de uma ordem econômica injusta e egoísta; confiante em que o valor supremo é a 

liberdade do ser humano e que devem ser reconhecidos e respeitados os seus direitos 

elementares e naturais, especialmente, o direito ao trabalho, à livre 

iniciativa, à saúde, à educação, à alimentação, à segurança, à dignidade; invoca 

a  proteção de Deus e promulga a seguinte Constituição do Estado do Pará, esperando 

que ela seja o instrumento eficiente da paz e do progresso, perpetuando as tradições, a 

cultura, a história, os recursos naturais, os valores materiais e morais dos paraenses. 

[...] 

TITULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 5º - 

O Estado do Pará acolhe, expressamente, insere em seu ordenamento constitucional e 

usará de todos os meios e recursos para tornar, imediata e plenamente efetivos, em seu 

território, os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, de 

nacionalidade e políticos, abrigados no Título II da Constituição Federal. 

[...] 

§ 5º. É assegurado aos ministros de cultos religiosos, pertencentes a denominações 

religiosas legalmente existentes no País, o livre acesso para visitas a hospitais, 

estabelecimentos penitenciários, delegacias de polícia e outros congêneres, para prestar 

assistência religiosa e espiritual a doentes 



, reclusos ou detentos. 

[...] 
 


