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D E C R E T O 
Nº 8412/2021 

 
 

  “Dispõe sobre benefício de pensão por morte.” 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

legais; 

CONSIDERANDO, o Processo administrativo nº. 10685/2021, de 13 de agosto de 2021, 

requerido por MARCIO ROGERIO DA SILVA SANTOS e ANA LUIZA CALEBE SANTOS, que solicitam 

benefício de pensão em razão do óbito da servidora PATRÍCIA CARLA DE JESUS SANTOS, em 

19/06/2021;  

CONSIDERANDO, a ata de Reunião do Conselho de Administração do SÃO SEBASTIÃO 

PREV – Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião, lavrada no dia 20/09/2021, assinada pelos 

Conselheiros presentes, deferindo o benefício requerido na forma da Lei e anexada no livro de Atas e 

publicada no Portal do Instituto; 

D E C R E T A 

 

Artigo 1º - São declarados PENSIONISTAS, nos termos da Lei, MARCIO ROGÉRIO DA 

SILVA SANTOS, na condição de esposo, conforme art. 102, I e § 7º da LCM241/2019 e ANA LUIZA 

CALEBE SANTOS, na condição de filha menor, de acordo com o art. 124, §6º, inciso II da LCM 241/2019. 

Artigo 2º - Perceberão o benefício calculado com base na última remuneração recebida pela 

“de cujus”, monetariamente atualizado e na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, de forma 

vitalícia para o esposo e, para a filha até que complete 21 anos de idade e corresponderá à totalidade da 

remuneração da servidora na ativa, até o limite máximo de benefícios pagos pelo RGPS, acrescido de 

70% da parcela excedente a este limite (art. 122, II da LCM 241/2019). Os reajustes ocorrerão de acordo 

com o RGPS (Regime Geral de Previdência Social) em conformidade com o art.40 da CF, §8º. A pensão é 

devida a partir da data do requerimento, em 13/08/2021. 

Artigo 3º- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

13 de agosto de 2021. 

                                    São Sebastião, 27 de dezembro de 2021. 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


