
Paraíba
Constituição da Paraíba, promulgada de 5 de outubro de 1989

PREÂMBULO
Nós,  representantes  do  povo  paraibano,  reunidos  em  Assembléia  Estadual  Constituinte,  

conforme os princípios da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, objetivando instituir  

uma  ordem  jurídica  autônoma  para  uma  democracia  social  participativa,  legitimada  pela 

vontade popular, que assegure o respeito à liberdade e à justiça, o progresso social, econômico 

e cultural, e o bem-estar de todos os cidadãos, numa sociedade pluralista e sem preconceitos, 

decretamos e promulgamos, invocando a proteção de Deus, a seguinte Constituição do Estado 

da Paraíba.

[...]

TÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  6º  -  São  Poderes  do  Estado,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o 

Executivo e o Judiciário.

[...]

§ 6º É vedado ao Estado:

I  -  edificar  templos  religiosos,  promover  cultos,  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;

[...]

CAPÍTULO II

DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS

Art. 33. São direitos dos servidores públicos civis:

[...]

VIII  -  repouso  semanal  remunerado,  preferencialmente  aos  domingos  e  feriados  civis  e 

religiosos, de acordo com a tradição local;

[...]

CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

SEÇÃO I

DA EDUCAÇÃO

Art.207 -  A educação,  direito  de todos e  dever  do Estado e da família,  será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício  da cidadania,  sua qualificação para o trabalho,  objetivando a 

construção  de  uma  sociedade  democrática,  justa  e  igualitária,  com  base  nos  seguintes 

princípios:

[...]



§ 1° IV - oferta obrigatória de ensino religioso nas escolas, de matrícula facultativa aos alunos;

[...]

CAPÍTULO VII

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO,

DOS ÍNDIOS E DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Art. 250. O Estado cooperará com a União, na competência a esta atribuída, na proteção dos 

bens dos  índios,  no reconhecimento de seus direitos originários  sobre as terras  de  posse 

imemorial, onde se acham permanentemente localizados.

Parágrafo  único.  O  Estado  dará  aos  índios  de  seu  território,  quando  solicitado  por  suas 

comunidades  e  organizações,  e  sem  interferir  em  seus  hábitos,  crenças e  costumes, 

assistência  técnica,  creditícia,  isenção  de  tributos  estaduais  e  meios  de  sobrevivência,  de 

preservação física e cultural.

[...]

Art.  251.  O  Estado  respeitará  e  fará  respeitar,  em seu  território,  bens  materiais,  crenças, 

tradições e todas as garantias conferidas aos índios na Constituição Federal.

[...]


