
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

No passado dia 16 de junho, realizou a CAM uma audiência com a FNSTFPS – Federação

Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções públicas e Sociais, onde foram

abordadas uma série de questões que seguem em anexo.

“A Secretaria de Estado da Administração Interna e a Guarda nacional Republicana levam a

cabo, um processo negocial, com a Federação nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em

Funções Públicas e Sociais, entre julho de 2014 e fevereiro do corrente ano, com vista à criação

de um projeto de estatuto para a carreira especial de guarda florestal, do Serviço de Proteção da

Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.

Concluída a negociação em fevereiro passado, com a construção de um projeto de estatuto que

prevê, designadamente:

- a criação de carreira especial de guarda florestal que substitui a carreira florestal,

inadvertidamente criada pelo Decreto-lei n.º 22/2006, de 2 de fevereiro, para a qual transitaram

guardas florestais do ex- Corpo Nacional da Guarda Florestal;

- a consagração da natureza de órgão de polícia criminal, por força das funções já exercidas e

estabelecidas no Decreto-lei n.º 111798, de 24 de abril, nomeadamente, as de policiamento e

fiscalização do cumprimento da legislação florestal, da caça e da pesca e de investigação das

causas dos fogos florestais;

- a transição de todos os atuais elementos da carreira florestal do SEPNA/GNR, para a carreira

especial de guarda florestal;

- a definição de uma tabela remuneratória que dignifica a carreira e é equivalente à de outros

profissionais de polícia;

- a manutenção das carreiras genéricas de polícia florestal, da caça e da pesca e de

investigação das causas dos incêndios florestais;

Bem como de um conjunto de deveres e direitos equivalentes aos de outros elementos de

corpos de polícia, com natureza civil, designadamente a PSP, ficou a Secretaria de Estado da

administração Interna de propor à Exma. Ministra da administração Interna a validação do

mesmo e ao subsequente processo de aprovação pelo governo.

Decorridos três meses, continua esta Federação sem conhecer o destino que teve o aludido

projeto de estatuto, apesar de instado sobre o assunto, o Exmo. Secretário de Estado da



Administração Interna e mais recentemente, a titular da pasta do MAI.

Considerando esta Federação que os elementos da carreira florestal do SEPNA/GNR,

continuam a ter um papel fundamental e indispensável no policiamento e fiscalização do

cumprimento da legislação florestal, da caça e da pesca e na investigação das causas dos fogos

florestais, pela experiência e formação profissional adquiridas, a aprovação do estatuto

negociado, faria todo o sentido porque corresponderia à dignificação e valorização da carreira e

daria justiça às condições de trabalho equivalentes às dos elementos com estatuto de natureza

militar que desempenham funções idênticas no SEPNA/GNR”.

Face ao exposto, os Deputados da Comissão de Agricultura e do Mar, abaixo-assinados, ao

abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, vêm por este meio solicitar

esclarecimentos ao Ministério da Administração Interna, por intermédio de Vossa Excelência,

nos termos e fundamentos apresentados, o seguinte:

Qual a posição do MAI em relação aos temas abordados, na exposição entregue durante a

audiência realizada na Comissão no passado dia 16 de junho.

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 1 de Julho de 2015

Deputado(a)s

VASCO CUNHA(PSD)

LUÍS PEDRO PIMENTEL(PSD)

MARIA JOSÉ MORENO(PSD)

MÁRIO SIMÕES(PSD)

NUNO SERRA(PSD)

PEDRO ALVES(PSD)

PEDRO LYNCE(PSD)
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AFONSO OLIVEIRA(PSD)

BRUNO INÁCIO(PSD)

EDUARDO TEIXEIRA(PSD)

GRAÇA MOTA(PSD)

MÁRIO MAGALHÃES(PSD)

MAURÍCIO MARQUES(PSD)

JORGE FÃO(PS)

MIGUEL FREITAS(PS)



Deputado(a)s

ROSA MARIA BASTOS ALBERNAZ(PS)

JOÃO PAULO PEDROSA(PS)

JOÃO PAULO VIEGAS(CDS-PP)

MANUEL ISAAC(CDS-PP)

JOÃO RAMOS(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)

HELENA PINTO(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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