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• Parecer n.º 25/2020, homologado a 17 de novembro de 2020 - Responsabilidade disciplinar dos diretores pedagógicos de escolas particulares e cooperativas. 

• Parecer n.º 16/2020, homologado a 4 de setembro de 2020 - Exercício do poder disciplinar sobre diretores pedagógicos ou membros da direção pedagógica de 

estabelecimentos do ensino particular e cooperativo (não superior). 

• Parecer n.º 25/2019, homologado a 20 de setembro de 2019 - Regime Jurídico de Incompatibilidades e Impedimentos dos Titulares de Cargos Políticos e Altos 

Cargos Públicos. 

• Parecer n.º 19/2019, homologado a 19 de agosto de 2019 - Escolas profissionais privadas - regime sancionatório. 

• Parecer n.º 46/2017, homologado a 27 de maio de 2019 - Natureza jurídica das propinas como tributo de obrigação única. 

• Parecer n.º 25/2018, homologado a 25 de janeiro de 2019 - Dispensa de serviço docente para os docentes que exerçam cargos de gestão. 

• Parecer n.º 7/2018, homologado a 3 de maio de 2018 – Contabilização de tempo de serviço prestado em funções docentes pelos professores, sem habilitação 

profissional, para efeitos de reposicionamento na carreira. 

• 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. 

https://dre.pt/application/file/a/153025211
https://dre.pt/application/file/a/147102893
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124917030/details/maximized?serie=II&day=2019-09-20&date=2019-09-01&dreId=124917025
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/126311754/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&dreId=126279230
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122402947/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&dreId=122399140
https://dre.pt/application/conteudo/120693753
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/115386357/details/maximized?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&texto=parecer&sortOrder=ASC&emissor=procuradoria+geral&types=SERIEII&numero=7
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114303489/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&dreId=114297518
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114152852/details/maximized?serie=II&jp=true&parte_filter=32&filtrar=Filtrar&dreId=114152804
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114152852/details/maximized?serie=II&jp=true&parte_filter=32&filtrar=Filtrar&dreId=114152804
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/490258/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Lei&types=SERIEII&types=SERIEI&numero=113%2F2009
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/437236/details/normal?types=SERIEI&numero=57%2F98&tipo=%22Lei%22
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• 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. 

• 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. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/114145137/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&tipo=Parecer&types=SERIEII&numero=35%2F2016
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108175393/details/normal?perPage=100&sort=whenSearchable&sortOrder=DESC&q=Lei+n.%C2%BA%2010%2F97
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107812574/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&filtrar=Filtrar&dreId=107812489
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107812574/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&filtrar=Filtrar&dreId=107812489
https://dre.pt/application/conteudo/106642504
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107075696/details/maximized?serie=II&parte_filter=32&day=2017-05-25&filtrar=Filtrar&date=2017-05-01&dreId=107071456
https://dre.pt/application/conteudo/74590183
https://dre.pt/application/conteudo/70684059
https://dre.pt/application/conteudo/72908347
https://dre.pt/application/conteudo/70221593
https://dre.pt/application/conteudo/2947122
https://dre.pt/application/conteudo/468663
https://dre.pt/application/conteudo/70402790
https://dre.pt/application/conteudo/3615114
https://dre.pt/application/conteudo/1031887
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• 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. 

https://dre.pt/application/conteudo/2121991
https://dre.pt/application/conteudo/2711651

