
Piauí 
Constituição do Piauí, promulgada em 05 de outubro de 1989

PREÂMBULO
Nós,  representantes  do  povo,  em  Assembléia  Constituinte,  sob  a  proteção  de  Deus, 

continuadores das tradições de combatividade, firmeza, heroísmo e abnegação dos nossos 

antepassados,  decididos  a  organizar  uma  sociedade  aberta  às  formas  superiores  de 

convivência, fundada nos valores da liberdade, da igualdade e do trabalho, apta a preservar a 

sua identidade no contexto geral da nação brasileira, promulgamos a seguinte Constituição do 

Estado do Piauí.

[...]

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Art.  6º  -  Todos  têm  direito  a  tomar  conhecimento,  gratuitamente,  de  informações  que 

constarem  a  seu  respeito  nos  registros,  bancos  ou  cadastros  de  entidades  estaduais, 

municipais  e particulares com atuação junto à  coletividade e ao público consumidor,  bem 

como do fim a que se destinam essas informações pessoais,  podendo exigir,  a  qualquer 

tempo,  judicial  ou  administrativamente,  além  do  exame  destes  dados,  a  retificação  e  a 

atualização dos mesmos. 

Parágrafo único – Não podem ser objeto de registro individualizado os dados referentes a  

convicções  filosóficas,  políticas  ou  religiosas,  a  filiação  partidária  ou  sindical,  a  punições 

administrativas ou a condenações judiciais,  de natureza penal ou civil,  que não houverem 

transitado em julgado.

[...]

Art. 9º – Veda–se ao Estado:

I  –  estabelecer  cultos  religiosos  ou  igrejas,  subvencioná–los  ou  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;

[...]

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  30  –  A  criação  de  Municípios  far–se–á  por  lei  estadual,  obedecidos  os  seguintes 

requisitos:

[...]

II – contar a futura sede do Município com um mínimo de cem unidades residenciais, mercado 

público, cemitério e templo religioso;

[...]



TÍTULO VI

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ESTADUAL

SEÇÃO II

DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. 166 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e 

aos Municípios:

[...]

VI – instituir impostos sobre:

[...]

b) templos de qualquer culto;

[...]

CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO

Art.  218  –  O  ensino  religioso,  de  matrícula  facultativa,  constituirá  disciplina  dos  horários 

normais das escolas.

[...]


