
Minas Gerais
Constituição de Minas Gerais, promulgada em 21 de setembro de 1989

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo do Estado de Minas Gerais, fiéis aos ideais de liberdade de sua 

tradição,  reunidos  em Assembléia  Constituinte,  com o  propósito  de  instituir  ordem jurídica 

autônoma, que, com base nas aspirações dos mineiros, consolide os princípios estabelecidos 

na Constituição da República, promova a descentralização do Poder e assegure o seu controle 

pelos cidadãos, garanta o direito de todos à cidadania plena, ao desenvolvimento e à vida, 

numa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na justiça social, promulgamos, 

sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição.

[...]

TÍTULO II

 DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

[...]

Art. 4º - O Estado assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os direitos e 

garantias  fundamentais  que  a  Constituição  da  República  confere  aos  brasileiros  e  aos 

estrangeiros residentes no País.

[...]

§ 7º - Ao presidiário é assegurado o direito a:

[...]

I - assistência médica, jurídica e espiritual;

[...]

Art. 5º - Ao Estado é vedado:

[...]

I -  estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou 

manter  com  eles  ou  com  seus  representantes  relações  de  dependência  ou  de  aliança, 

ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

[...]

TÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO IV

DO MUNICÍPIO

SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

Art.  170 -  A  autonomia  do  Município  se  configura  no  exercício  de  competência  privativa, 

especialmente:

[...]



V  -  promoção  do  ordenamento  territorial,  mediante  planejamento  e  controle  do  uso,  do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano, ficando dispensada a exigência de alvará ou de 

qualquer  outro  tipo  de  licenciamento  para  o  funcionamento  de  templo religioso e  proibida 

limitação de caráter geográfico à sua instalação;

[...]

TÍTULO IV

DA SOCIEDADE

CAPÍTULO I

DA ORDEM SOCIAL

SEÇÃO III

DA EDUCAÇÃO

Art. 196 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

III  -  pluralismo  de  idéias  e  de  concepções  filosóficas,  políticas,  estéticas,  religiosas e 

pedagógicas, que conduza o educando à formação de uma postura ética e social próprias;

[...]

Art. 200 -  Respeitado o conteúdo mínimo do ensino fundamental estabelecido pela União, o 

Estado lhe fixará conteúdo complementar, com o objetivo de assegurar a formação política, 

cultural e regional.

Parágrafo único – O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental.


