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Proposta de Lei n.º 38/XV/1ª

(Orçamento do Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições Gerais

CAPÍTULO III

Disposições relativas à Administração Pública

Artigo 17º - A

Criação de suplementos remuneratórios por exercício de funções dos elementos civis 

do corpo da Guarda-Florestal

O governo procede à criação de suplementos remuneratórios por exercício de funções dos 

elementos civis do corpo da Guarda-Florestal, promovendo, com as entidades representativas 

destes profissionais, as negociações tendentes à criação dos suplementos em causa.

Nota Justificativa:

A presente proposta pretende garantir o tratamento igual entre os elementos civis e os 

elementos militares do corpo da Guarda Florestal, no que respeita à remuneração. Os guardas-

florestais auferem entre 790 a 800 e poucos euros por mês, consequentemente, esta é a polícia 

criminal menos bem paga em Portugal. Face ao exercício das funções definidas para a carreira 

de Guarda Florestal, às condições em que essas funções são exercidas, no cumprimento de 

deveres específicos, em tudo semelhantes às dos militares, é da mais elementar justiça que seja 

reconhecido aos elementos civis da Guarda-Florestal tratamento igual aos seus colegas militares 
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no que respeita ao rendimento auferido pelas funções exercidas, nomeadamente por via da 

criação de suplementos remuneratórios que permitam igualar os vencimentos. 

Lamentavelmente, o tratamento entre os elementos civis e militares da Guarda Florestal é 

desigual, nomeadamente no que concerne aos rendimentos, devido aos suplementos 

remuneratórios recebidos pelos militares, que podem ultrapassar os 350 euros. 

São Bento, 2 de Novembro de 2022

O Grupo Parlamentar do Partido CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes – Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa
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