
PREFEITURA DE NITERÒI 
LEI Nº 3234 DE 2 DE AGOSTO DE 2016.1 

APROVA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O 
DECÊNIO 2016-2026, NA FORMA A SEGUIR ESPECIFICADA, 
E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE 
LEI: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, de caráter plurianual, que se 
apresenta na forma do Anexo Único desta Lei e que desta é parte integrante, com 
duração de 10 (dez) anos, em cumprimento à Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho 
de 2014. 
 
Art. 2º O Plano Municipal de Educação foi elaborado com participação da 
sociedade, sob a coordenação da Fundação Municipal de Educação e da Secretaria 
Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia em conformidade com o Plano 
Nacional de Educação. 
 
Art. 3º O Plano Municipal de Educação contém a proposta educacional do 
município, com suas respectivas metas e estratégias, conforme o Anexo Único. 
 
Art. 4º As metas previstas no Anexo Único desta Lei deverão ser cumpridas no 
prazo de vigência do Plano Municipal de Educação, 2016-2026, desde que não haja 
prazo inferior definido para metas específicas. 
 
Parágrafo único. As metas previstas no Anexo Único desta Lei serão observadas 
pelas instituições de educação públicas e privadas localizadas no Município de 
Niterói, de acordo com as suas competências legais e constitucionais. 
 
Art. 5º Os Planos Plurianuais do Município, nos próximos dez anos, deverão ser 
elaborados de forma a dar suporte às metas e estratégias constantes no Plano 
Municipal de Educação, no que for de responsabilidade do próprio Município. 
 
Art. 6º VETADO “Fica proibida a distribuição, utilização, exposição, apresentação, 
recomendação, indicação e divulgação de livros, publicações, projetos, palestras, 
folders, cartazes, filmes, vídeos, faixas ou qualquer tipo de material, lúdico, didático 
ou paradidático, físico ou digital, que versem sobre o termo gênero, diversidade 
sexual e orientação sexual, nos estabelecimentos de ensino da rede pública e 
privada do município de Niterói.” 
 
Art. 7º O Poder Executivo Municipal empenhar-se-á na divulgação deste Plano e da 
progressiva realização de suas metas e estratégias, para que a sociedade o 
conheça amplamente e acompanhe sua implementação. 
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal 
nº 2610 de 31 de outubro de 2008. 
 
Prefeitura Municipal de Niterói, 02 de agosto de 2016. 
Rodrigo Neves 
Prefeito 
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ANEXOS 
 
OFÍCIO GAB Nº 564/2016 
 
Niterói, 03 de agosto de 2016. 
 
Ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Niterói 
 
Paulo Roberto Mattos Bagueira Leal 
Vereador 
 
Câmara Municipal de Niterói 
 
Sr. Presidente, 
 
Cumprimentando-o, acusamos o recebimento do Ofício/AUT/Nº 
024/2016/S.M.D.C.P, referente ao Projeto de Lei nº 86/2016, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação para o Decêndio 
2016/2026. 
Ao restituir a via do Autógrafo, comunico a Vossa Excelência que vetei parcialmente 
o Projeto de Lei, pelas razões em anexo. 
Aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração. 
 
RAZÕES DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 86/2016 
 
Vejo-me instado a vetar parcialmente o projeto de lei apresentado por essa Câmara 
Municipal, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação para o Decêndio 
2016/2026. 
Conforme se depreende da manifestação da Procuradoria Geral do Município, o 
referido Projeto de Lei padece de inconstitucionalidade material em dois de seus 
dispositivos que foram objeto de emendas parlamentares. 
O primeiro deles é artigo 6º do referido Projeto de Lei, objeto de emenda 
parlamentar. Da leitura do texto aprovado se depreende que é inescapável 
asseverar que a norma trazida pela emenda em questão é violadora de preceitos 
constitucionais de alta carga valorativa, direitos fundamentais de abstenção estatal, 
a começar pela própria isonomia constitucional. 
É assim que a norma atinge a igualdade material: ao vedar a exposição das 
diferenças, fechando os olhos por força de lei aquilo que os fatos revelam com 
evidência, pois sequer será possível saber aquilo que desiguala os indivíduos, a fim 
de que, com quaisquer que sejam as medidas, se os possa igualar e, desta forma, 
combater a discriminação e eventual violência identificada pelo simples fato de 
alguém ser diferente de seu semelhante. 
Portanto, o vício material, por ofensa aos artigos 3º, IV, e 5º, I, da CRFB, é patente. 
Confiram-se os dispositivos: 
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 
... 
 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
 
 



Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 
 
E não é só. A norma em questão afeta também, claramente, outros direitos 
fundamentais constitucionais de igual relevância, a saber: a livre manifestação do 
pensamento, constante do art. 5º, IV; a livre expressão intelectual e de comunicação, 
constante do art. 5º, IX; e o livre acesso à informação, constante do art. 5º, XIV, 
todos da Constituição Confira-se os citados incisos: 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
 
... 
 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
 
... 
 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; 
 
... 
 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 
 
Vê-se que a regra do art. 6º do PL em análise, portanto, afeta também direitos 
fundamentais individuais por conta da restrição absoluta que traz ao debate sobre o 
tema, e essa conclusão não se alcança somente para o tema em questão, mas para 
toda e qualquer forma de obstrução peremptória ao debate de fatos socialmente 
relevantes, sejam eles quais forem. Assim, se uma norma similar proibisse, por 
exemplo, a discussão em qualquer seara sobre a pena de morte, esta norma 
também seria inconstitucional pelas razões acima, porque ao tolher a liberdade de 
manifestar pensamentos, expressar intelectualmente opiniões, e informar, estar-se-
ia alvejando os mesmos dispositivos constitucionais. 
O dispositivo também viola o princípio da proporcionalidade em sua tríplice 
dimensão e o princípio da razoabilidade, para aqueles que fazem a distinção entre 
proporcionalidade e razoabilidade. 
Viola a proporcionalidade, princípio implícito da Constituição, enquanto subprincípio 
do Estado de Direito, na medida em que não ultrapassa o teste das três regras. 
As três regras seriam a (i) adequação (utilidade) - a medida limitadora há de ser um 
meio útil ou apto para a consumação do bem que ela tem como fim; (ii) necessidade 
- ausência de outro meio igualmente eficaz e menos limitativo para satisfazer o fim; e 
(iii) ponderação (proporcionalidade em sentido estrito) - a vantagem em favor da 
proteção do fim público deve compensar os prejuízos causados pelo direito que se 
limita. 



Em perfunctória análise, o texto da Emenda, como dito antes, acaba por vedar 
qualquer abordagem sobre orientação sexual e combate às discriminações. Neste 
sentido, vedada fica qualquer forma de informação sobre combate à violência contra 
a mulher, motivo pelo qual a medida proposta é desnecessária, eis que existem 
outros meios de se satisfazer o objetivo que parece se subjacente à proposta 
legislativa. 
Por igual turno, traz mais desvantagens do que benefícios, eis que ao vedar a 
distinção prévia que permeia a informação do combate à violência e à discriminação 
ligados à gênero impede a concretização de um dos objetivos fundamentais da 
República que é promover o bem de todos sem preconceitos e quaisquer formas de 
discriminação. 
Por outro turno viola o princípio da razoabilidade, enquanto dimensão material do 
princípio do devido processo legal, insculpido no artigo 5º, inciso LIV da CRFB/88 
(substantive due processo of law). 
Ao tratar do princípio da proporcionalidade, o ministro Luís Roberto Barroso 
(Interpretação e aplicação da Constituição. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2004 p.226), o 
faz de utilizando sua fungibilidade com o princípio da razoabilidade. Para o autor, a 
atuação do Estado na produção de normas jurídicas far-se-á na maioria das vezes 
diante de casos concretos, ou melhor dizendo, será destinada à realização de 
determinados fins, a serem atingidos pelo emprego de determinados meios. Logo, 
para criação de um direito surgem os motivos, os fins e os meios, além por certo, 
dos valores fundamentais da organização estatal, implícitos ou explícitos, como a 
ordem, a segurança, a paz, a solidariedade e enfim, a justiça. E nesse pensar, a 
razoabilidade é senão, a adequação de sentido que deve permear esses elementos. 
E o mesmo autor, para clarear o conceito, cita como exemplo: 
 
"... se, diante de um surto inflacionário (motivo), o Poder Público congela o preço dos 
medicamentos vitais para certos doentes crônicos (meio) para assegurar que 
pessoas de baixa renda tenham acesso a eles (fim), há uma relação racional e 
razoável entre os elementos em questão, e a norma, em princípio permanece válida. 
Ao revés, se, diante do crescimento estatístico da AIDS (motivo), o Poder Público 
proíbe o consumo de bebidas alcoólicas durante o carnaval (meio), para impedir a 
contaminação de cidadãos nacionais (fim), a medida será irrazoável. Isso porque 
rompida a conexão entre os motivos, os meios e os fins, já que inexiste qualquer 
relação direita entre o consumo de álcool e a contaminação." 
 
Desta forma, entendendo-se a razoabilidade como adequação entre meios e fins, 
verifica-se que, para a promoção do fim que, ao que parece, a Emenda quer vedar, 
acaba-se por aniquilar a possibilidade da informação de combate à discriminação e 
à violência que se originem do tema, o que se mostra irrazoável e, portanto, 
inconstitucional. 
Em suma, portanto, tem-se que o artigo 6º do PL 86, fruto da Emenda Aditiva 98, é 
materialmente inconstitucional, pelas razões expostas. 
 
Quanto ao segundo dispositivo apontado como materialmente inconstitucional pela 
PGM, cuja redação foi aprovada pela Emenda 55 ao Capítulo I do Anexo Único, 
Níveis de Ensino - item 1, subitem 1.1, meta 1, verifica-se que a meta proposta no 
dispositivo difere frontalmente da meta 1 do Plano Nacional de Educação, aprovado 
pela LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014.: 
 
METAS E ESTRATÉGIAS 
 



Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 
até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 
Assim, enquanto o Plano Nacional de Educação prescreve a universalização da 
educação infantil na pré-escola para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade, o projeto de lei aprovado pela Câmara na redação dada pela Emenda 
Parlamentar prescreve como meta que apenas e tão-somente 50% das crianças 
com idade entre 4 (quatro) a 5 (cinco) anos devam estar na escola durante o prazo 
do Plano Municipal de Educação. 
Destarte, considerando-se que a o Plano Nacional de Educação erigiu como meta a 
universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 (quatro) a 5 
(cinco) anos de idade, não pode vir o Plano Municipal e erigir meta inferior ao Plano 
Nacional, por expressa violação ao artigo 214, inciso II da Constituição da República 
Federativa do Brasil, bem como violação ao princípio constitucional implícito da 
vedação ao retrocesso social. Confira-se: 
 
Art. 214 A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 
definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 
esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
59, de 2009) 
 
I - ...; 
 
II - universalização do atendimento escolar; 
 
Sendo assim, em que pese a louvável iniciativa dessa nobre Casa Legislativa em 
relação às emendas referidas, o projeto de lei em discussão não pode ser 
sancionado totalmente, tendo sido vetados os seguintes dispositivos: 
 
- Artigo 6º por violação aos seguintes preceitos: 
 
a) artigos 3º, inciso IV e 5º, inciso I da CRFB/88 (princípio da igualdade); 
b) a livre manifestação do pensamento, constante do art. 5º, IV; a livre expressão 
intelectual e de comunicação, constante do art. 5º, IX; e o livre acesso à informação, 
constante do art. 5º, XIV, todos da Constituição; 
c) o princípio da proporcionalidade, princípio constitucional implícito, e ao princípio 
da razoabilidade (para os que entendem que são princípios distintos), na medida em 
que impede a informação sobre o combate à discriminação e à violência por motivos 
de gênero e por orientação sexual. 
 
- Anexo único, Capítulo I item 1, subitem 1.1, Meta 1, eis que ao erigir meta de 
ampliação de oferta de educação infantil para atendimento de crianças de 4 (quatro) 
a 5 (cinco) anos no patamar de 50% acabou por estabelecer meta inferior ao contido 
no Plano Nacional de Educação, que prevê a universalização nesta faixa etária, 
acarretando violação ao artigo 214, inciso II da Constituição da República Federativa 
do Brasil, bem como violação ao princípio constitucional implícito da vedação ao 
retrocesso social. 
 
Acrescento, por oportuno, meu reconhecimento ao louvável trabalho levado a cabo 



pelos nobres Edis que democraticamente ouviram todos os segmentos da sociedade 
para se chegar ao texto final do projeto de lei, cujas emendas foram em sua maioria 
por mim sancionadas. 
Destaco, neste sentido, a elaboração da Emenda nº 54, proposta pela Comissão de 
Educação dessa Casa, que substituiu o debate sobre gênero e orientação sexual 
pelo debate sobre combate à discriminação e à violência. 
Destaco que a aprovação do texto ora sancionado desfaz qualquer dúvida quanto 
aos boatos sobre distribuição de "kit gay", banheiros compartilhados nas escolas ou 
qualquer instrumento semelhante que faça apologia à orientação sexual dos 
estudantes em qualquer sentido. 
Por fim, é digna de nota a Emenda nº 24 que previu como meta a adequação do 
cargo de merendeira para o cargo de cozinheiro escolar, dentro de um planejamento 
e de acordo com os requisitos legais, antigo pleito da categoria. 
Estas, portanto, foram as razões que me levaram a vetar parcialmente o referido 
projeto de lei. 
 
 
 


