
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
Constituição de Rondônia, promulgada em 31 de dezembro de 1991 

 

PREÂMBULO 

Os Deputados Constituintes do Estado de Rondônia, afirmando o propósito de assegurar 

os 

princípios de liberdade e justiça, de favorecer o progresso sócio-econômico e cultural, 

estabelecer o exercício dos direitos sociais e individuais, o império da lei, com 

fundamento nas 

tradições nacionais, estimulando os ideais de liberdade, de segurança, bem-estar, 

igualdade e 

fraternidade, como valores supremos de uma sociedade pluralista e sem preconceitos, 

promulgam, sob a proteção de Deus, a seguinte... 

[...] 

TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA DO ESTADO 

Art. 10 - Ao Estado é vedado: 

I - 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 III 

DA ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

CAPÍTULO I 

DO MUNICÍPIO 

SEÇÃO IV 

DA AUTONOMIA DOS MUNICÍPIOS 

Art. 120 - Os bens dos Municípios não podem ser objeto de doação ou cessão gratuita, 

cabendo à lei municipal autorizar-lhes a alienação, precedida sempre de concorrência 

pública. 

Parágrafo único - Autorizada pelo Legislativo Municipal, poderá a Prefeitura promover 

a doação 

de bens, no interesse social, a pessoas cuja renda mensal seja comprovadamente de até 

três 

salários mínimos, a entidades federais, estaduais e municipais, ou a instituições 

particulares 

legalmente reconhecidas como de utilidade pública, associações de classe e entidades 

religiosas. 

[...] 

TÍTULO V 

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

CAPÍTULO I 

DA LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA 

Art. 139 - É inviolável, nos termos da Constituição Federal, a liberdade de consciência e 



de 

crença, assegurando-se o livre exercício dos cultos religiosos de qualquer natureza e 

garantia, 

na forma da lei, a proteção aos locais de culto e liturgia. 

§ 1° - Será prestada, nos termos da lei, assistência religiosa nas entidades civis e 

militares de 

internação coletiva. 

§ 2° - A autoridade policial garantirá a proteção de que trata o “caput” deste artigo. 

§ 3° - Ninguém será prejudicado funcional ou socialmente por suas convicções 

religiosas, 

filosóficas ou políticas, devendo o Poder Público prover meios que evitem essa 

ocorrência e 

garantir o cumprimento deste princípio constitucional. 

[...] 

Art. 140 - A família, base da sociedade, receberá especial proteção do Estado, na forma 

da 

Constituição Federal e desta Constituição. 

[...] 

§ 2° - O casamento religioso terá efeito civil, na forma da lei; 

[...] 

TÍTULO VI 

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DA ORDEM ECONÔMICA 

SEÇÃO VII 

DO TURISMO 

Art. 185 - O Estado, juntamente com os segmentos envolvidos no setor, definirá a 

política estadual de turismo, observadas as seguintes diretrizes e ações: 

[...] 

III - desenvolvimento de infra-estrutura e conservação de parques estaduais, reservas 

biológicas, monumentos históricos e religiosos, bem como todo o potencial que venha a 

ser de 

interesse turístico; 

[...] 

CAPÍTULO II 

DA ORDEM SOCIAL 

SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 191 - O ensino é livre à iniciativa privada, porém sujeito à fiscalização do 

Estado, devendo atender às seguintes condições: 

[...] 

III - ser ministrado sem restrições de ordem filosófica e religiosa, ou preconceitos de 

qualquer 

natureza; 

[...] 

SEÇÃO III 

DA CULTURA 

Art. 205 - Estado apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais e, 

solidariamente, às demais instituições sociais. 



[...] 

§ 2° - As culturas indígenas devem ser respeitadas em seu caráter autônomo, seus usos, 

costumes, línguas, crenças, tradições e organização social. 

[...] 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 

Art. 258 - Nos currículos de ensino serão obrigatoriamente oferecidos como disciplinas 

facultativas: 

I - no ensino fundamental, o Ensino Religioso aconfessional com princípios bíblicos; 

[...] 
 


