
PROPOSTA DE REVISÃO
DO DECRETO-LEI Nº111/98, DE 24 DE ABRIL

Nota justificativa

Os Guardas Florestais que compunham o Corpo Nacional da Guarda Florestal, serviço
integrado na ex-Direcção-Geral dos Recursos Florestais, foram globalmente transferidos
para o quadro de pessoal civil da Guarda Nacional Republicana, por força do Decreto-Lei
nº22/2006,  de  2  de  Fevereiro,  passando  a  fazer  parte  do  Serviço  de  Protecção  da
Natureza e do Ambiente(SEPNA), daquela corporação.

Contudo, mantiveram-se em vigor as disposições do Decreto-Lei nº111/98, de 24 de Abril,
pelo  que  os  Guardas  Florestais  continuaram  obrigados  às  funções  e  competências
previstas no Artº2º do mesmo diploma legal: “O pessoal da carreira de guarda florestal
assegura todas as acções de polícia florestal, de caça e pesca”.

A  manutenção  em  vigor  do  Decreto-Lei  nº111/98,  designadamente  em  matéria  de
competências e funções, associado às competências atribuídas ao SEPNA e recebidas do
extinto Corpo Nacional da Guarda Florestal, ainda assim não serviram para clarificar a
natureza  do  estatuto  profissional  dos  guardas  florestais,  enquanto  polícia  com
competências específicas.

A ausência, durante todos os anos que decorreram desde Maio de 2006, de uma clara
definição  do  seu  estatuto  profissional,  suscitou  variados  problemas  não  só  quanto  à
competência atribuída aos guardas florestais para exercerem funções de polícia criminal,
mas também, quanto aos direitos que lhes deveriam estar conferidos, aos mais variados
níveis.

Pode dizer-se que a primeira oportunidade para a resolução do problema fundamental – o
da classificação dos guardas florestais como orgão de polícia criminal – foi perdida em
2007, quando na aprovação da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, não ficou,
logo  ali,  consagrado  que  tal  como os  militares  da  GNR,  os  guardas  florestais,  pelas
competências e funções estabelecidas legalmente e exercidas, eram também “orgão de
polícia criminal”.

Convém lembrar que, já em 2001, a Procuradoria-Geral da República havia esclarecido
em  despacho  próprio  que  os  guardas  florestais  eram  um  orgão  de  polícia  criminal,
atendendo às competências genérias definidas nos nºs.1 e 2 do artigo 2º, do Decreto-Lei
nº111/98, de 24 de Abril.

Entretanto, por ausência da definição como orgão de polícia criminal na Lei Orgânica da
GNR, em 2010 esta corporação entendeu, mal(!), colocar os guardas florestais em serviço
no SEPNA, com regime de contrato de trabalho em funções públicas, pondo notoriamente
em causa a natureza das funções exercidas pelos elementos da carreira florestal.
O  erro  foi  corrigido  posteriormente,  por  decisão  dos  Secretários  de  Estado  da
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Administração Pública e da Administração Interna que determinaram o reenquadramento
dos guardas florestais no vínculo de nomeação, por força do disposto no artigo 10º da Lei
nº12-A/2008, de 27 de Fevereiro.

A  argumentação  aduzida  nos  despachos  dos  aludidos  Secretários  de  Estado  foi,
posteriormente  reforçada  com o  Parecer  nº23/2012,  de  25  de  Outubro,  do  Conselho
Consultivo  da  Procuradoria-Geral  da  República,  onde  se  lê  que  “As  competências
atribuídas ao pessoal da carreira de guarda florestal, em especial as previstas na alínea
b) do nº1 do[...]artigo 2º do Decreto-Lei nº 111/98, são típicas de um orgão de polícia
criminal com actuação na área específica de fiscalização da legislação florestal, da caça e
da pesca.”

Em nosso entender, consubstanciado no acima referido, os guardas florestais integrados
no SEPNA da GNR, independentemente do estatuto civil  que lhes está atribuído,  são
naquele serviço, polícias administrativos e de investigação criminal, como já se adiantou,
com competências específicas.

Os oito anos de integração no SEPNA da GNR, provam a mais valia que os profissionais
da carreira de guarda florestal  trouxeram a este serviço, em resultado da formação e
experiência  profissionais  adquiridas  ao  longo  de  anos,  na  salvaguarda  do  património
florestal, cinegético e piscícola nacional e, com maior relevo na investigação das causas
dos fogos florestais.

A despropositada decisão de extinguir os lugares da carreira à medida que vagassem,
prevista  no  artigo  3º  do  Decreto-Lei  nº22/2006,  de  2  de  Fevereiro,  foi  errada  pela
imprudência que revelou, já que não ficou assegurada qualquer alternativa consistente de
criação de novos profissionais, preparados para o exercício de funções tão específicas
como são as de policiamento florestal, da caça e da pesca, bem como de investigação
das causas dos fogos florestais.

Impõe-se, enquanto é tempo, a revisão desta decisão, anulando a extinção da carreira à
medida  que  vagarem  os  lugares  ocupados,  por  forma  a  rejuvenescer  este  grupo
profissional e a garantir no futuro, tão essenciais funções.

Nada de verdadeiramente relevante para o interesse público obsta à coexistência,  no
mesmo serviço – o SEPNA – de agentes com idênticas funções, mas com um estatuto
diferente(civil e militar), como aliás se tem provado, pelo reconhecimento que o Comando-
Geral  da  GNR tem sucessivamente  feito  à  articulação  existente,  no  cumprimento  da
missão do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente.

E, não é inconciliável com o Estatuto da Guarda Nacional Republicana, a subsistência de
um corpo  de  profissionais  com estatuto  civil,  de  natureza  de  polícia  de  investigação
criminal  específica,  integrado  na  estrutura  do  SEPNA,  nos  termos  orgânicos  já  hoje
definidos.

A assunção do que acima está exposto, requer o reconhecimento da necessidade de
actualização do regime de trabalho dos guardas florestais, estabelecido no Decreto-Lei
nº111/98, de 24 de Abril, equiparando o mesmo, nas várias vertentes, a outros regimes,
reconhecidos como estatutos, referentes aos agentes civis com funções policiais.

Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais



É com este objectivo que a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em
Funções  Públicas  e  Sociais,  na  sequência  da  entrega  ao  Secretário  de  Estado  da
Administração Interna,  em 2013,  de  um caderno reivindicativo  dos guardas florestais,
apresenta agora a proposta de revisão do Decreto-Lei  nº111/98,  de 24 de Abril,  para
negociação.

PROPOSTA DE REVISÃO
DO DECRETO-LEI Nº111/98, DE 24 DE ABRIL

Artº1º
Âmbito

O presente  diploma aplica-se  à  carreira  especial  de  polícia  florestal  do  mapa de  pessoal  da
Guarda Nacional Republicana e com as necessárias adaptações ao corpo de guarda florestal da
Câmara Municipal de Lisboa.

Artº2
Carreira e remunerações

1-  A carreira  especial  de  polícia  florestal  da  Guarda  Nacional  Republicana,  é  uma  carreira
pluricategorial, de grau de complexidade funcional 2, desenvolve-se pelas categorias de chefe de
polícia florestal principal, chefe de polícia florestal e polícia florestal. 
2- Os elementos da carreira de polícia florestal são equiparados ao pessoal com funções policiais
da  PSP,  para  efeitos  de  atribuição  de  suplementos  remuneratórios,  pré-aposentação  e
aposentação e bonificação do tempo de serviço.

Artº3º
Transição para as novas carreiras e categorias

1- Transitam para a nova carreira especial de polícia florestal, os elementos da carreira florestal do
mapa de pessoal civil da Guarda Nacional Republicana, em funções no Serviço de Protecção da
Natureza e do Ambiente, nos seguintes termos:
a) Os actuais mestres florestais principais transitam para a categoria de chefe de polícia florestal
principal;
b)Os actuais mestres florestais transitam para a categoria de chefe de polícia florestal;
c)Os actuais guardas florestais transitam para a categoria de polícia florestal.
2- Nas transições previstas no número anterior, os elementos da carreira de polícia florestal são
reposicionados na posição remuneratória a que corrresponda nível remuneratório cujo montante
pecuniário seja idêntico à rrespectiva remuneração base mensal.
3- Na falta de identidade referida no número anterior, os elementos da carreira de polícia florestal
são reposicionados na posição remuneratória automaticamente criada, de nível remuneratório não
inferior ao da categoria para a qual transitam, cujo montante seja idêntico ao montante pecuniário
correspondente à remuneração base mensal a que têm direito.

Artº4º
Orgão de polícia criminal

1- Para efeitos do Código do Processo Penal,  consideram-se “orgãos de polícia criminal”,  os
elementos da carreira de polícia florestal, em funções no Serviço de Protecção da Natureza e do
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Ambiente(SEPNA)  da  Guarda  Nacional  Republicana,  incumbidos  de  realizar  quaisquer  actos
ordenados por autoridade judiciária ou determinados por aquele Código.
2- Enquanto orgãos de polícia criminal,  e sem prejuízo da organização hierárquica da Guarda
Nacional Republicana, os elementos da carreira da polícia florestal actuam sob a direcção e na
dependência funcional da autoridade judiciária competente.
3- Os actos determinados pelas autoridades judiciárias são realizados pelos serviços e elementos
da carreira de polícia florestal para esse efeito designados pela respectiva cadeia hierárquica, no
âmbito da sua autonomia.

Artº5º
Incompatibilidades e acumulação de funções

1-  Os  elementos  da  carreira  de  polícia  florestal  estão  sujeitos  ao  regime  geral  de
incompatibilidades, impedimentos e acumulação de funções públicas e privadas, aplicáveis aos
trabalhadores que exercem funções públicas em regime de nomeação.
2-  São  incompatíveis  com  o  exercício  de  funções  da  carreira  de  polícia  florestal,  todas  as
actividades e funções privadas que possam afectar a respectiva isenção e imparcialidade.

Artº6º
Regime disciplinar

Aos elementos da carreira de polícia florestal é aplicável o regime disciplinar previsto no Capítulo
VII da LTFP.

Artº7º
Competência genérica dos guardas florestais

1-O pessoal da carreira especial de polícia florestal assegura todas as acções de polícia florestal,
ambiental, de caça e pesca e demais funções inerentes às competências da missão específica do
SEPNA/GNR.
2-No exercício das funções referidas no número anterior compete-lhe, designadamente:
a)Fiscalizar o cumprimento da legislação florestal, da caça, da pesca, ambiental e de protecção da
natureza;
b)Levantar autos de notícia pelas infracções de que tiver conhecimento no exercício das suas
funções e adoptar as medidas cautelares e de polícia necessárias e urgentes para assegurar os
meios de prova, bem como relativamente a objectos susceptíveis de apreensão, e proceder à
detenção e a actos de investigação e inquérito, nos termos da lei do processo penal;
c)Exercer  funções  de  sensibilização  e  vigilância  na  área  florestal  nacional  e  no  domínio  do
ambiente e da protecção da natureza;
d)Participar na prevenção e detecção de incêndios florestais e colaborar no seu combate;
e)Investigar as causas dos fogos florestais.

Artº8º
Conteúdo funcional

1- Os elementos da carreira de polícia florestal exercem as funções correspondentes ao conteúdo
funcional  da carreira e categoria,  sendo os conteúdos funcionais  os previstos no anexo 3 do
presente diploma legal.
2- Dentro da mesma carreira, o conteúdo funcional da categoria superior integra os deveres gerais
da que lhe seja inferior.
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Artº9º
Ingresso e acesso na carreira

1- O recrutamento para a categoria de chefe de polícia florestal principal faz-se por procedimento
concursal,  que inclui  como métodos de selecção uma prova de conhecimentos e a avaliação
curricular, de entre chefes de polícia florestal com pelo menos três anos na categoria e avaliação
de desempenho de Adequado.
2-  O  recrutamento  para  a  categoria  de  chefe  de  polícia  florestal  faz-se  por  procedimento
concursal, que inclui como métodos de selecção um curso de formação profissional específico
com a duração de seis meses e a avaliação curricular, de entre polícias florestais com pelo menos
três anos na categoria e avaliação de desempenho de Adequado.
3- O recrutamento para a categoria de polícia florestal faz-se, após a aprovação em estágio, de
entre indivíduos habilitados com o 12º ano de escolaridade ou equiparado, tendo preferência os
que possuirem um curso técnico-profissional qualificante de nível 3 nas áreas florestal e agro-
florestal.

Artº10º
Formação

1- Os elementos da carreira de polícia florestal têm direito a frequentar acções de formação e de
aperfeiçoamento profissional relacionadas com o exercício das suas funções.
2- Os elementos da carreira da polícia florestal são obrigados a frequentar os cursos e as acções
de formação e aperfeiçoamento profissional para que sejam designados.
3-  As  acções  de  formação  e  aperfeiçoamento  profissional  relacionadas  com  o  exercício  das
funções  dos  elementos  da  polícia  florestal  podem  ser  ministradas  pela  Guarda  Nacional
Republicana ou por outras entidades.
4- As regras e os princípios que regem a formação profissional dos elementos da carreira de
polícia florestal, constam do Anexo 2 ao presente diploma legal.

Artº11º
Regime de estágio

1-  O  recrutamento  para  o  estágio  de  ingresso  na  carreira  de  polícia  florestal  faz-se  por
procedimento concursal,  de acordo com as normas da lei  geral  e as específicas definidas no
presente diploma legal.
2- O estágio tem a duração de um ano, findo o qual os estagiários aprovados serão ordenados em
função da classificação atribuída por júri nomeado para o efeito e providos, a título definitivo, nos
lugares vagos da categoria de polícia florestal.
3- O número de indivíduos admitidos a estágio não pode ultrapassar em mais de 15% o número
de lugares vagos na respectiva categoria de ingresso.
4- A admissão ao estágio faz-se de entre indivíduos habilitados com o 12º ano, tendo preferência
os que possuírem um curso técnico-profissional qualificante de nível 3 nas áreas florestal e agro-
florestal e que reunam os seguintes requisitos:
a)Possuir  nacionalidade  portuguesa,  quando  não  dispensada  pela  Constituição  da  República,
convenção internacional ou lei especial;
b)Ter 21 anos de idade completos, à data do termo do prazo de candidatura, e não exceder 28
anos de idade, no final do ano em que seja aberto o procedimento concursal;
c)Não se encontrar  inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício das
funções de polícia florestal;
d)Possuir  a robustez física e perfil  psíquico indispensável ao exercício das funções de polícia
florestal.
5- O estágio decorrerá sob a orientação do SEPNA/GNR.
6- Do júri de avaliação do estágio, composto por três elementos, fará sempre parte um chefe de
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polícia florestal principal, a designar para o efeito.
7-Os  estagiários  que  não  obtiverem  aproveitamento  regressarão  ao  lugar  de  origem,  na
eventualidade de procederem de outro organismo ou serviço da Administração Pública ou ser-
lhes-à rescindido o contrato, sem direito a indemnização, caso não tenham qualquer vínculo.
8-Os indivíduos aprovados em estágio e que se encontrem classificados dentro do número de
vagas postas a procedimento concursal,  serão nomeados,  contando o tempo de estágio para
efeitos de promoção e de progressão na categoria de ingresso.

Artº12º
Direitos dos estagiários

O pessoal em regime de estágio tem direito ao regime de protecção social, de segurança e de
saúde no trabalho e de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, em termos idênticos ao
do restante pessoal da carreira de polícia florestal.

Artº13º
Fardamento

O pessoal da carreira de polícia florestal, no exercício das suas funções e o pessoal em regime de
estágio, é obrigado a apresentar-se devidamentre fardado, em conformidade com o disposto no
regulamento de uniformes da polícia florestal em vigor.

Artº14º
Passagem à pré-aposentação e aposentação

1- Aos elementos da carreira de polícia florestal aplicam-se, com as necessárias adaptações, os
regimes  de  pré-aposentação  e  de  aposentação  estabelecidos  para  o  pessoal  com  funções
policiais da PSP.
2- Para efeitos do disposto no presente diploma legal, as competências atribuídas pela legislação
referida no número anterior ao director nacional da PSP, consideram-se feitas ao Comandante-
Geral da Guarda Nacional Republicana.

Artº15º
Situação de pré-aposentação

1- Pré-aposentação é a situação para a qual transita o pessoal da carreira de polícia florestal que
declare manter-se disponível para o serviço desde que se verifique uma das seguintes condições:
a)Tenha pelo menos 55 anos de idade e 36 anos de serviço e requeira a passagem a essa
condição;
b)Seja  considerado  pela  junta  médica  da  CGA com incapacidade  parcial  permanente  para  o
exercício das correspondentes funções mas apresente capacidade para o desempenho de outras
funções.
2- A passagem à situação de pré-aposentação depende, em todos os casos, de despacho do
membro do Governo responsável pela área da administração interna, podendo esta competência
ser delegada no comandante-geral da GNR.
3- O pessoal abrangido pelas situações de pré-aposentação pode, a todo o tempo, renunciar a
essa situação, ficando sujeito ao regime de aposentação.

Artº16º
Passagem à aposentação

1- A aposentação do pessoal da carreira de polícia florestal rege-se pela legislação aplicável aos
trabalhadores  que  exercem  funções  públicas,  pelas  normas  do  presente  Estatuto  e  demais
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legislação aplicável.
2- Transita para a situação de aposentação o pessoal, no activo ou em pré-aposentação, que se
encontre em qualquer das seguintes situações:
a)Atinja o limite de idade fixado na lei;
b)Seja considerado incapaz para todo o serviço pela junta médica da CGA, desde que tenha
prestado, pelo menos, cinco anos de serviço;
c)Tenha pelo menos 60 anos de idade e a requeira;
d)Complete cinco anos na situação de pré-aposentação.

Artº17º
Contagem do tempo de serviço

1- Conta-se como tempo de serviço efectivo aquele que seja prestado no exercício das funções de
polícia florestal  ou em situação legalmente equiparada,  designadamente o tempo prestado na
situação de pré-aposentação na efectividade de serviço.
2- Não é contado como tempo de serviço:
a)o de permanência em qualquer situação pela qual não haja direito a remuneração;
b)O de cumprimento de pena de prisão ou de sanção disciplinar que implique o afastamento do
serviço  ou  tenha  como efeito  o  desconto  na antiguidade,  salvo  se,  em ambos  os  casos,  as
decisões que as determinam vierem a ser anuladas.

Artº18º
Duração de trabalho

1- A duração de trabalho é de trinta e cinco horas semanais. 
2- A semana de trabalho é de cinco dias.
3-  São considerados  dias  normais  de trabalho  todos os  dias  da  semana,  incluindo  sábados,
domingos e feriados.

Artº19º
Modalidades de horário de trabalho

1-Ao pessoal da carreira de polícia florestal aplicam-se as seguintes modalidades de horário de 
trabalho:
a)Horário rígido;
b)Jornada contínua.
2- A fixação da modalidade de horário de trabalho depende das tarefas a executar, definidas nas
escalas de serviço.

Artº20º
Horário rígido

1-  Ao  pessoal  da  carreira  de  polícia  florestal  que  desempenhe  funções  administrativas  nas
unidades da GNR, aplica-se o horário rígido.
2- O intervalo de descanso entre dois períodos de trabalho é de uma hora e trinta minutos.

Artº21º
Jornada contínua

1- A jornada contínua, prevista na lei, é praticada no exercício das funções de policiamento e
fiscalização da legislação florestal, ambiental, da caça e da pesca, na vigilância da floresta e na
investigação das causas dos fogos florestais.
2- O período de trabalho diário na modalidade de jornada contínua tem a duração de seis horas e
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trinta minutos.
3- O período de descanso obrigatório tem a duração de trinta minutos e é estipulado na escala de
serviço, o qual, para todos os efeitos, se considera tempo de trabalho.
4-  O tempo necessário  às  deslocações  entre  a  unidade  onde  o  polícia  florestal  se  encontra
colocado e aquele onde vai exercer as respectivas funções é considerado tempo de trabalho
efectivo.

Artº22º
Trabalho nocturno

Considera-se trabalho nocturno, o trabalho prestado entre as 20.00 horas de um dia e as 7.00
horas do dia seguinte.

Artº23º
Escalas de serviço

1-Nas escalas de serviço, a elaborar mensalmente pelo responsável de cada equipa de protecção
florestal(EPF) e aprovadas pelo comandante do destacamento da GNR em cuja área de acção se
desenrola a actividade do pessoal da carreira de polícia florestal, devem constar as modalidades
de  horário  de  trabalho  a  praticar,  bem  como  os  dias  de  descanso  semanal  e  descanso
complementar e, ainda, as situações de trabalho extraordinário.
2- Os dias de descanso semanal e de descanso complementar devem ser seguidos, sempre que
possível, e coincidir, pelo menos uma vez por mês, com o domingo e o sábado.
3- As situações de trabalho extraordinário devem ser previamente autorizadas pelo comandante-
geral da GNR ou por quem tiver competência delegada para o efeito, excepto as resultantes do
cumprimento  de  imperativos  legais,  da  urgência  ou  da  continuação  de  acções  iniciadas  no
decurso do período normal de trabalho.
4- As escalas de serviço a que se refere o nº1 deste artigo devem ser afixadas em local próprio
para consulta dos interessados, com a antecedência de oito dias.
5- As alterações às escalas de serviço decididas pelo comandante do destacamento da GNR
devem, igualmente, ser comunicadas aos interessados com a antecedência mínima de oito dias,
salvo  em  casos  excepcionais,  devidamente  fundamentados,  em  que  a  referida  comunicação
deverá ser feita com a antecedência de quarenta e oito horas.
6- Nas escalas de serviço, os períodos de trabalho sucessivos não podem ter entre si um intervalo
inferior a doze horas.

Artº24º
Disponibilidade permanente

1 — O serviço do pessoal da carreira de polícia florestal considera-se de carácter permanente e
obrigatório.
2 — O pessoal, ainda que se encontre em período de folga ou descanso, deve tomar todas as
providências necessárias para prevenir ou resolver quaisquer sinistros, ocorrências e infracções
inerentes às normas legais de âmbito florestal, ambiental e de protecção da natureza.

Artº25º
Ajudas de custo

1- Para efeito de atribuição de ajudas de custo, aplicam-se as normas legais em vigor na função
pública.
2- Aquando do exercício de funções de policiamento e fiscalização do cumprimento da legislação
florestal, ambiental, da caça e da pesca, na vigilância da floresta e na investigação das causas
dos fogos florestais, considera-se domicílio necessário, para efeitos de abono de ajudas de custo,
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a localidade onde se situa o centro da actividade funcional do polícia florestal.

Artº26º
Utilização dos meios de transporte

Os elementos da carreira de polícia florestal, quando em serviço efectivo de funções, têm direito à
utilização gratuita dos transportes públicos terrestres, fluviais e marítimos.

Artº27º
Patrocínio judiciário

1 — Os elementos da carreira de polícia florestal que sejam arguidos em processo judicial por
actos  cometidos  ou  ocorridos  no  exercício  e  por  causa  das  suas  funções  têm  direito  a  ser
assistidos  por  advogado  retribuído  a  expensas  do  Estado,  através  da  Guarda  Nacional
Republicana, bem como a transporte e ajudas de custo, quando a localização do tribunal ou das
entidades policiais o justifique.
2- Os elementos da carreira de polícia florestal têm direito a patrocínio judiciário a expensas do
Estado, através da Guarda Nacional Republicana, por actos de que sejam vítimas, no exercício
das suas funções ou por causa delas.
3- O tempo despendido nas deslocações previstas nos nºs 1 e 2 do presente artigo, é considerado
serviço efectivo, para todos os efeitos legais.
4- Nas situações previstas nos nºs 1 e 2 do presente artigo, o advogado é indicado pela Guarda
Nacional Republicana, ouvido o elemento da carreira florestal interessado.

Artº28º
Regime prisional

1- O cumprimento de prisão preventiva e das penas e medidas privativas da liberdade,  pelos
elementos da carreira de polícia florestal, ocorre, independentemente da sua situação funcional,
em  estabelecimento  prisional  especial,  legalmente  destinado  ao  internamento  de  detidos  e
reclusos que exercem ou exerceram funções em forças e serviços de segurança e de outros
reclusos carecidos de especial protecção.
2-  Nos  casos  em  que  não  seja  possível  a  observância  do  disposto  no  número  anterior,  o
estabelecimento  prisional  de  substituição  deve  assegurar  o  internamento  e  as  situações  de
remoção e transporte em regime de separação dos restantes detidos ou reclusos.

Artº29º
Direito a uso e porte de arma

(aguarda-se redacção proposta pela GNR)

Artº30º
Documento de identificação profissional

1- Os elementos da carreira de polícia florestal têm direito ao uso de documento de identificação
profissional, que indica a situação profissional do respectivo titular.
2- O modelo do documento de identificação profissional referido no nº1 deste artigo é aprovado
por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro da Administração Interna.

Artº31º
Louvores e condecorações

A atribuição de louvores e condecorações aos elementos da carreira de polícia florestal, rege-se
pela Portaria nº12/2014, de 20 de Janeiro e respectivo anexo.
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Artº32º
Remunerações

1-  A  identificação  dos  níveis  remuneratórios,  bem  como  as  correspondentes  posições
remuneratórias da carreira de polícia florestal, constam do anexo nº1 ao presente diploma legal,
do qual faz parte integrante.
2- A identificação do nível remuneratório e da respectiva posição remuneratória do polícia florestal
estagiário consta, igualmente, do anexo nº1 ao presente diploma legal.

Artº33º
Suplementos remuneratórios

1-Para  efeitos  da  equiparação  prevista  no  nº2  do  artigo  2º  do  presente  diploma  legal,  são
estabelecidas  entre  as  carreiras  da  PSP  e  a  carreira  de  polícia  florestal  as  seguintes
equivalências:
a)A categoria de chefe da PSP corresponde à categoria de chefe de polícia florestal principal;
b)A categoria de agente principal da PSP corresponde à de chefe de polícia florestal;
c)A categoria de agente da PSP corresponde à de polícia florestal.
2-No  caso  de  alteração  das  categorias  da  PSP referidas  no  número anterior,  a  equiparação
reportar-se-à às categorias que lhe sucedam.

Artº34º
Tipos de suplementos

1-  Os  elementos  da  carreira  de  polícia  florestal  têm  direito  aos  seguintes  suplementos
remuneratórios:
a)Suplemento por exercício de funções da carreira de polícia florestal;
b)Suplemento de patrulha;
c)Suplemento de escala e piquete.
2- O suplemento previsto na alínea a) do número anterior,  para efeitos de cálculo de remuneração
na situação de pré-aposentação e pensão de aposentação, tem a característica de remuneração
principal nos termos da alínea a) do nº1 do artigo 47º do Estatuto da Aposentação.
3-  Os  suplementos  previstos  nas  alíneas  b)  e  c)  do  nº1  são  considerados  no  cálculo  da
remuneração na situação de pré-aposentação e pensão de aposentação, nos termos previstos na
alínea b) do nº1 do artigo 47º do Estatuto da Aposentação.

Artº35º
Suplemento por exercício de funções da carreira de polícia florestal

1- O suplemento por exercício de funções da carreira de polícia florestal, previsto na alínea a) do
nº1, do artigo anterior é um acréscimo remuneratório mensal atribuído aos elementos da carreira
de  polícia  florestal  em  serviço  efectivo  de  funções,  com  fundamento  no  regime  especial  da
prestação de serviço, no ónus e restrições específicas das respectivas funções, na penosidade e
disponibilidade permanente.
2- O suplemento por exercício na carreira de polícia florestal corresponde a uma percentagem de
20% sobre a remuneração base;
3- O valor do suplemento por exercício de funções da carreira de polícia florestal, corresponde ao
valor que resulta da aplicação da seguinte fórmula de cálculo:
SEFCPF=RB x 20%
4- Para efeitos do número anterior, considera-se:
a)SEFCPF, o suplemento por exercício de funções da carreira de polícia florestal;
b)RB,  a  remuneração  base  do  respectivo  elemento  da  carreira  de  polícia  florestal,
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corrrespondente ao nível e posição remuneratória fixada no Anexo I ao presente diploma.

Artº36º
Suplemento de patrulha

1-  O pessoal  da carreira  de  polícia  florestal,  no  exercício  das  suas  funções  de  patrulha,  no
policiamento e fiscalização do cumprimento da legislação florestal, ambiental, da caça e da pesca
e de prevenção e detecção de incêndios florestais, bem como de investigação das causas dos
fogos, tem direito a um suplemento de patrulha que visa compensar as limitações, restrições e
responsabilidades resultantes do trabalho de segurança de pessoas e do património natural e
ambiental, bem como da atenuação dos efeitos dos fogos florestais e outros acidentes ambientais.
2-  O  direito  ao  suplemento  de  patrulha  depende  da  verificação  cumulativa  dos  seguintes
requisitos:
a) Integração do elemento da carreira de polícia florestal em escala de serviço aprovada;
b) Prestação de serviço no exterior das instalações da unidade onde está sediada a respectiva
equipa de protecção florestal.
3- O suplemento de patrulha é fixado no montante de 65,03€.

Artº37º
Suplemento de escala e piquete

1- O suplemento de escala é um acréscimo remuneratório atribuído aos elementos da carreira da 
polícia florestal pelas restrições decorrentes do desempenho de funções operacionais em regime 
de rotatividade de horário, de acordo com as respectivas escalas de serviço.
2- Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se prestado em regime de rotatividade
de horário todo o serviço efectuado em períodos de tempo variáveis ao longo do dia ou de modo
irregular ao longo do mês.
3- O suplemento de escala é fixado nos seguintes valores:
a) Escala irregular ao longo do mês – €154,99;
b) Escala irregular ao longo do dia – €140,23.
4- O suplemento de piquete é um acréscimo remuneratório de natureza excepcional, atribuído ao
pessoal  da carreira de polícia florestal  que seja obrigado a comparecer ou a permanecer em
funções, para além do período normal de trabalho diário ou semanal, visando dar cumprimento às
funções que lhe estão atribuídas, sempre que circunstâncias excepcionais o justifiquem.
5- O suplemento de piquete é calculado em função do número de horas prestadas em regime de
piquete, sendo o valor da hora resultante da aplicação da fórmula
(Rm x 12)/(52 xn), em que Rm é o montante correspondente ao nível remuneratório 9, no período
normal de trabalho semanal.
3- Para efeitos do número anterior, o valor da hora a considerar é o seguinte:
a)piquete em período nocturno e ao fim de semana, dias de descanso semanal e dias feriados, o
valor determinado pela aplicação da fórmula mencionada no nº2 do presente artigo, multiplicado
pelo factor 2;
b)piquete  em  fim  de  semana,  ou  dia  feriado,  em  período  diurno,  o  valor  determinado  pela
aplicação da fórmula mencionada no nº2 do presente artigo; multiplicado pelo factor 1,5;
c)piquete em período nocturno fora dos fins de semana e feriados,  o valor  determinado pela
aplicação da fórmula mencionada no nº2 do presente artigo, multiplicado 1,25;
d)piquete nos restantes casos, o valor determinado pela aplicação da fórmula mencionada no nº2
do presente artigo.

Artº38º
Mobilidade

Sem  prejuízo  dos  instrumentos  de  mobilidade  geral  previstos  na  LTFP,  são  instrumentos
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específicos de mobilidade interna entre unidades da GNR onde estejam sediadas equipas de
protecção florestal do SEPNA:
a) A colocação a requerimento do interessado;
b) A colocação por nomeação em categoria superior;
c) A colocação por conveniência de serviço;
d) A colocação por alteração da localidade onde se situa a unidade que serve de sede à equipa de
protecção florestal;
e) A colocação a título excepcional.

Artº 39º
A colocação a requerimento do interessado

1-  A colocação a requerimento  do interessado consiste na colocação numa unidade da GNR
diferente  daquela  o  requerente  exerce  funções  e  que  seja  igualmente  sede  de  equipa  de
protecção florestal, para ocupação de posto de trabalho na mesma categoria.
2- O procedimento de colocação a requerimento do interessado tem lugar anualmente, em regra
reportado a 1 de Julho, mediante anúncio em Ordem de Serviço que divulgue o número de postos
de trabalho disponíveis e demais requisitos.

Artº40º
A colocação por nomeação em categoria superior

1-  A colocação  por  nomeação  em categoria  superior  consiste  na  colocação  do  elemento  da
carreira de polícia florestal  em unidade onde esteja sediada equipa de protecção florestal,  na
sequência de procedimento concursal para categoria superior.
2-  A colocação  a  que  se  refere  o  número  anterior  é  efectuada  de  acordo  com a  ordem de
classificação no procedimento concursal respectivo, considerando a preferência dos postos de
trabalho disponíveis.

Artº41º
A colocação por conveniência de serviço

1- A colocação por conveniência de serviço consiste na colocação de elemento da carreira de
polícia florestal,  independentemente do seu acordo, em qualquer unidade onde esteja sediada
uma equipa de protecção florestal do SEPNA, para ocupação de posto de trabalho na mesma
categoria, por razões imperiosas de serviço e interesse público, devidamente fundamentados.
2- A colocação por conveniência de serviço só tem lugar nas situações de impossibilidade de
accionar outros instrumentos de mobilidade previstos no Artº39 do presente diploma.
3- A colocação por conveniência de serviço faz-se por períodos de um ano, não renováveis.
4- A colocação por conveniência de serviço, confere ao elemento da carreira florestal afectado
pela mesma, o direito ao abono mensal de um suplemento de residência, no valor de 329,43€,
desde que, cumulativamente, se verifiquem os seguintes pressupostos:
a) Seja colocado em local distanciado a mais de 50Km da localidade da sua residência habitual;
b) Mude efectivamente de residência;
c) Se faça acompanhar do seu agregado familiar.
5- Não se fazendo acompanhar do seu agregado familiar, o suplemento de residência é reduzido
para:
a) 235,20€, quando colocado a mais de 100Km da localidade da sua residência habitual;
b) 188,25€, quando colocado a mais de 50 Km da localidade da sua residência habitual.
6- O suplemento mensal de residência não é devido nos seguintes casos:
a) Quando o elemento da carreira de polícia florestal ou cônjuge possua habitação própria até
50Km;
b) Quando e enquanto a deslocação conferir direito ao abono de ajudas de custo; 
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c) Quando o cônjuge beneficie de idêntico suplemento.
7-  A atribuição  do  suplemento  mensal  de  residência  depende  da  apresentação  de  um  dos
seguintes meios de prova:
a) Contrato de arrendamento em nome do elemento da carreira de policia florestal ou do cônjuge;
b) Recibo comprovativo de pagamento de renda de casa, em nome do elemento da carreira de
polícia florestal ou do cônjuge;
c) Documento comprovativo de aquisição de habitação.
8-  Os montantes  do suplemento  de  residência  são automaticamente  actualizados  na  mesma
percentagem de  actualização  das  ajudas  de  custo  aplicáveis  aos  demais  trabalhadores  com
funções públicas.

Artº42º
A colocação por alteração da localidade onde se situa a unidade que serve de sede 

à equipa de protecção florestal

1- A colocação por alteração da localidade onde se situa a unidade que serve de sede à equipa de
protecção  florestal,  considera-se  por  conveniência  de  serviço,  nos  termos  do  nº1  do  artigo
anterior.
2- A colocação conforme o presente artigo confere aos elementos da carreira de polícia florestal, o
direito a um suplemento por um período de 24 meses, nos seguintes termos:
a)  Se  a  colocação  se  situar  em  unidade  que  diste  até  50  Km  da  anterior  sede,  um  valor
correspondente às despesas com transporte público entre as duas localidades;
b)  Se  a  colocação  se  situar  em  unidade  que  diste  mais  de  50  quilómetros,  um  valor
correspondente ao estabelecido no artigo anterior.

Artº43º
Colocação a título excepcional

1- A colocação a título excepcional consiste na colocação temporária numa unidade onde esteja
sediada uma equipa de protecção florestal ou na unidade mais próxima desta, para desempenho
de funções na mesma categoria, por motivos de saúde do próprio, do cônjuge ou da pessoa com
quem  o  elemento  da  carreira  de  polícia  florestal  viva  em  união  de  facto,  descendentes  e
ascendentes a cargo ou reagrupamento familiar no caso de ambos os cônjuges serem elementos
da carreira de polícia florestal.
2- A colocação a título excepcional é casuisticamente ponderada e concedida por períodos de três
meses a um ano, extinguindo-se o direito à colocação com a cessação dos seus pressupostos.

Artº44º
Dispensa por motivo de instalação

1-  Os elementos  da  carreira  de polícia  florestal,  colocados  pelos  instrumentos  de  mobilidade
previstos no artigo  39º em localidade que diste mais  de 50 km da sua residência  habitual  e
mudem de residência, têm direito a dispensa de serviço para a respectiva instalação até cinco
dias seguidos.
2- O direito referido no número anterior é exercido obrigatoriamente no período imediatamente
anterior à data fixada para a apresentação na nova unidade.

Artº45º
Dia Nacional do Guarda Florestal

1- A carreira especial de polícia florestal é a sucedânea da carreira de guarda florestal, cujo dia
comemorativo, está estabelecido legalmente, ser assinalado a 25 de Maio, pelo que o mesmo se
mantém como tal para a carreira prevista no presente diploma.
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Artº46º
Revogação

É revogado o Decreto-Lei nº111/98, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelos Decretos-
Leis nºs. 388/98, de 4 de Dezembro e 278/201, de 19 de Outubro.

Artº47º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia um do mês seguinte ao  da sua publicação.
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