
LEI COMPLEMENTAR Nº 4.251, DE 30 DE MARÇO DE 2012.  

 

Dispõe sobre a concessão de 

Gratificação de Risco de Vida aos 

Agentes de Fiscalização de Operador de 

Campo, da Superintendência Municipal 

de Transportes e Transito – STRANS, e 

dá outras providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí  

Faço saber que a Câmara Municipal de Teresina aprovou e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar:  

Art. 1º Fica criada a Gratificação de Risco de Vida devida aos Agentes de 

Fiscalização de Operação de Campo, da Superintendência Municipal de Transportes e 

Trânsito - STRANS, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do vencimento 

básico do servidor, designado para o exercício da função, mediante Portaria do 

Superintendente da STRANS.  

§ 1º Só terá direito à referida Gratificação de Risco de Vida o servidor que, 

efetivamente, estiver em campo, na forma definida pela STRANS.  

§ 2º O servidor exonerado da função, cedido ou à disposição de outro 

órgão, perderá o direito à gratificação de que trata este artigo. 

 Art. 2º A percepção da Gratificação de Risco de Vida dar-se-á sem prejuízo 

do recebimento de outras vantagens que o servidor tiver direito, incluindo-se aquelas 

constantes no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, com suas posteriores 

alterações.  

Art. 3° Os serviços desenvolvidos pelos Agentes de Fiscalização de 

Operação de Campo estão descritos no Anexo Único desta Lei.  

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta 

de dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo Municipal e suplementadas se 

necessário.  

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 30 de março de 2012.  



ELMANO FÉRRER DE ALMEIDA  

Prefeito de Teresina Esta  

Lei Complementar foi sancionada e numerada aos trinta dias do mês de 

março do ano dois mil e doze.  

PAULO CÉSAR VILARINHO SOARES 

 Secretário Municipal de Governo 


