
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
Constituição do Sergipe, promulgada em 05 de outubro de 1989 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo sergipano, reunidos em Assembléia Estadual Constituinte, 

afirmando o propósito de assegurar a autonomia do Estado de Sergipe nos termos federativos, 

ratificando os imutáveis princípios republicanos da democracia representativa, plena e 

avançada, crendo na primazia da dignidade humana e no ideal de liberdade, igualdade e 

fraternidade, invocamos a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, e promulgamos a 

seguinte Constituição do Estado de Sergipe. 

[...] 

TÍTULO I 

DO ESTADO, DOS DIREITOS E GARANTIAS 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Art.3 - O Estado assegura por suas leis e pelos atos dos seus agentes, além dos direitos e 

garantias individuais previstos na Constituição Federal e decorrentes do regime e dos 

princípios que ela adota, ainda os seguintes: 

[...] 

II - proteção contra discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idade, classe social, orientação 

sexual, deficiência física, mental ou sensorial, convicção político-ideológica, crença em 

manifestação religiosa, sendo os infratores passíveis de punição por lei; 

[...] 

§ 4º Não será permitido o registro de dados referentes à convicção filosófica, política ou 

religiosa, à filiação partidária ou sindical, bem como à vida privada e à intimidade pessoal, salvo 

quando se tratar de processamento estatístico e não individualizado. 

[...] 

TÍTULO V 



DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

CAPÍTULO I 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ESTADUAL 

SEÇÃO II 

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR 

Art. 138 - É vedado ao Estado e Municípios: 

[...] 

II - instituir impostos sobre: 

[...] 

b) templos de qualquer culto; 

[...] 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 215 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] 

III - pluralismo de idéias, concepções e práticas pedagógicas, com respeito às diferenças 

éticas, socioculturais, lingüísticas e religiosas, características do convívio democrático; 

[...] 

Art. 222 - O ensino religioso e o de música, de matrícula facultativa, constituirão disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

Parágrafo único. As disciplinas de que trata o caput deste artigo serão incluídas como matrícula 

facultativa nos cursos de formação de professores para o ensino de primeiro grau. 

[...] 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS 



Art. 264 - É assegurado aos ministros de confissão religiosa, devidamente identificados, o livre 

acesso às instituições civis e militares de internação coletiva, para prestação de assistência 

espiritual. 

[...] 

Art. 265 - É assegurado aos bacharéis em Teologia, aos bacharéis em Educação Religiosa e 

aos portadores do título de Licenciatura Plena em Educação Religiosa, emitido por Seminários 

e Faculdades, o ingresso no magistério público para a cadeira de ensino religioso, nível 

superior, obedecendo-se ao que preceitua o art. 25, inciso II1, bem como o acesso dos que com 

esta titulação exercem atualmente o magistério público. 

[...] 

1 Art. 25. A administração pública, em todos os níveis e de qualquer dos Poderes do Estado e 

dos Municípios, estruturar-se-á e funcionará em obediência aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, transparência, razoabilidade, publicidade, eficiência e ao seguinte: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei como de livre nomeação e exoneração; 
 


