
AOS GUARDAS FLORESTAIS DO SEPNA/GNR

FEDERAÇÃO APRESENTOU AO SEAI E À GNR
PROPOSTA DE REVISÃO GLOBAL DO DL 111/98

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, entregou 
no passado dia 31 de Julho, ao Secretário de Estado da Administração Interna e ao Comandante-
Geral da Guarda Nacional Republicana, a sua proposta de revisão global do Decreto-Lei nº111/98, 
de 24 de Abril, para negociação nas reuniões acordadas entre as partes. Esta proposta, contempla as 
principais reivindicações apresentadas ao Secretário de Estado da Administração Interna há cerca de 
um ano e que originaram o processo negocial que teve início no dia 10 de Julho.

A  proposta  da  Federação,  que  pode  ser  consultada  na  sua  versão  integral,  em 
http://www.fnstfps.pt/#!mai/c196v, contempla os seguintes aspectos fundamentais:

•Consagração da carreira como“carreira especial de polícia florestal”;
•Definição dos elementos da carreira, como“orgão de polícia criminal”;
•O conteúdo funcional é o estabelecido no DL 111/98,  a que se acrescentam as funções de 

policiamento e fiscalização do cumprimento da legislação ambiental e de protecção da 
natureza;

•Aplicação aos elementos da carreira de polícia florestal, dos  regimes de pré-aposentação e 
aposentação do pessoal com funções policiais da PSP;

•Atribuição dos seguintes suplementos remuneratórios:
•Suplemento por exercício de funções da carreira de polícia florestal;
•Suplemento de patrulha;
•Suplemento de escala e piquete;

•Definição de um regime próprio de mobilidade;
•Definição de um regulamento de formação e reciclagem profissional.

De acordo com o que ficou acordado, na segunda reunião de negociação, realizada na SEAI, esta 
proposta será agora analisada pelo Gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna e 
pelo Comando-Geral da GNR, ficando definida no próximo dia 7 de Agosto, em nova reunião na 
SEAI, a data limite para a apresentação de contra-propostas destas entidades, que nunca poderá 
ultrapassar a primeira semana se Setembro.

Convém, entretanto, referir que na reunião do passado dia 24 de Julho, a GNR comunicou-nos que 
não podia, nessa reunião, fechar a negociação das questões que haviam sido discutidas na reunião 
anterior, porque ainda não tinha sido possível recolher o aval do CG/GNR:

•Revogação da parte final do nº3 do Artº5º, do DL 22/2006, relativo à extinção dos lugares da 
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carreira à medida que vagarem;
•Competências genéricas dos guardas florestais, definidas no Artº2º do 111/98;
•Isenção de licença de uso e porte de arma, cuja redacção do artigo nos ficaram de enviar.

Perante isto, dissemos muito claramente aos representantes da GNR que havendo um protocolo 
negocial  acordado  entre  as  partes,  todas  elas  sem  excepção  estão  obrigados  a  cumpri-lo, 
independentemente do tipo de estrutura que têm e do modo como funcionam. Assim sendo, as 
negociações não poderão, na sua evolução, depender incumprimentos de uma das partes, sob pena 
de o processo negocial ficar em causa.
Colegas

Graças à luta que temos vindo a travar,  abrimos uma porta para encontrar uma solução para a 
dignificação da carreira profissional dos guardas florestais. Temos consciência de que o contexto é 
francamente desfavorável para os trabalhadores da Administração Pública,  alvo de sucessivos e 
fortes ataques contra os seus direitos. Com a convicção e a vontade que sempre nos moveu na 
defesa dos direitos e interesses dos guardas florestais, estamos disponíveis para negociar, com o 
SEAI e com o CG/GNR.

Mantenham-se informados. Esclareçam-se junto dos vossos Sindicatos, sobre cada uma da questões 
contidas na proposta de revisão do 111/98.

Só com a vossa unidade e mobilização na defesa das reivindicações apresentadas, conseguiremos 
levar a “bom porto este barco” e dignificar a carreira.
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