LEGISLAÇÃO E NORMATIVOS
PARECERES DO CONSELHO CONSULTIVO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
•

Declaração de Retificação n.º 830/2017, de 5 de dezembro − Retifica o Parecer n.º 35/2016, referente ao Registo Criminal dos Inspetores da Inspeção-Geral da
Educação e Ciência (IGEC).

•

Parecer n.º 35/2016-C, homologado a 01 de junho e a 13 de setembro de 2017 − Aplicabilidade ou não aos Inspetores da Inspeção-Geral da Educação e Ciência
(IGEC) do disposto no artigo 2.º, n.º 2, da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, que estabelece medidas de proteção de menores, em cumprimento do artigo 5.º
da Convenção do Conselho da Europa contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças, e procede à segunda alteração à Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto,
que Estabelece os princípios gerais que regem a organização e o funcionamento da identificação criminal.

•

Parecer n.º 35/2016, homologado a 01 de junho e a 13 de setembro de 2017 − Registo Criminal dos Inspetores da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC).

•

Declaração de Retificação n.º 616/2017, de 19 de agosto − Republica o Parecer n.º 31/2016, do Conselho Consultivo da PGR, por ter saído com inexatidão.

•

Parecer n.º 31/2016, homologado a 09 de junho de 2017 − Enunciados de provas e exames nacionais como obra e suscetibilidade da sua reutilização.

•

Parecer n.º 26/2016, homologado a 13 de fevereiro de 2017 − Possibilidade de acumulação de cargos autárquicos com as funções de diretor ou membro da
direção de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.

•

Parecer n.º 19/2016, homologado a 7 de fevereiro de 2017 − Pluralidade de infrações disciplinares e apensação de processos.

•

Parecer n.º 11/2016, homologado a 27 de maio de 2016 − Objeto dos contratos de associação celebrados entre o Estado Português, através da Direção-Geral da
Administração Escolar, e as entidades titulares de estabelecimentos do ensino particular e cooperativo de nível não superior, para o triénio escolar 2015-2018.
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•

Parecer n.º 29/2015, homologado a 30 de setembro de 2015 − Acumulação de Funções Públicas, Ingresso na Carreira Docente Universitária.

•

Parecer n.º 23/2015, homologado a 13 de outubro de 2015 − Poder disciplinar da Inspeção-Geral da Educação e Ciência sobre os docentes do ensino particular e
cooperativo.

•

Parecer n.º 17/2015, homologado a 17 de agosto de 2015 − Regime jurídico da inquirição de testemunhas menores em procedimento disciplinar na presença de
pais ou encarregados de educação.

•

Parecer n.º 6/2013, homologado a 15 de maio de 2013 − Aplicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro (LVCR) à Editorial do Ministério da Educação e Ciência.

•

Parecer n.º 03/2013, homologado a 4 de setembro de 2015 − Transferência de estabelecimentos de ensino superior instituídos pela COFAC, CRL, para a SESC, S. A.

•

Parecer n.º 48/2012-C, homologado a 12 de dezembro de 2013 − Remuneração de docente do ensino superior em dedicação exclusiva por prestação de serviços
relativa a curso de formação ministrado pela instituição a que se encontra vinculado − Escola Náutica Infante Dom Henrique.

•

Parecer n.º 48/2012, homologado a 11 de dezembro de 2013 − Estatuto remuneratório de presidentes, vice-presidentes e administradores de escolas superiores
politécnicas não integradas em instituto politécnico. Remuneração de docente do ensino superior em dedicação exclusiva por prestação de serviços − Escola
Náutica Infante Dom Henrique.

•

Parecer n.º 33/2012, homologado a 21 de fevereiro de 2013 − Regime jurídico aplicável à Fundação Escola Portuguesa de Macau.

•

Parecer n.º 10/2011-C, homologado a 13 de fevereiro de 2014 − Atribuição de ajudas de custo a docentes e investigadores aposentados autorizados a exercerem
funções públicas não remuneradas.
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