SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO EM
ILHABELA
Solicite a autorização com o Hotel, Pousada ou similar; caso já tenha reserva com estes
estabelecimentos. Caso não tenha reserva neste locais, a autorização estarão sujeitas às
seguintes taxas de turismo:
TIPO
VAN
MICRO ÔNIBUS
ÔNIBUS



TAXA TURISMO

TPA*
R$30,00
R$45,00
R$57,00

TPA: TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, PAGAMENTO NO RETORNO DA TRAVESSIA,
NÃO HÁ ISENÇÃO, INCLUSIVE PARA VEÍCULOS ATENDENDO EVENTOS DA PREFEITURA.
VEÍCULOS ATENDENDO A EVENTOS DA PREFEITURA, ESTÃO ISENTOS DA TAXA DE
TURISMO, MAS É OBRIGATÓRIO SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO (Siga o procedimento
abaixo).

Observações: Hospedagem em casas de aluguel de temporada não isenta o pagamento da
autorização.
Para hospedagem em residência de familiares, são necessários, além dos dados do veículo,
os dados da residência, capa do carnê de IPTU, documento do proprietário da residência e
o documento comprobatório de parentesco com o proprietário do imóvel.


A situação deve estar regularizada na Prefeitura Municipal.

As taxas de travessia de balsa podem ser consultadas neste
http://dersa.sp.gov.br/travessias/travessias-automoveis/sao-sebastiao-ilhabela/

link:

1. Acesse o site www.ilhabela.sp.gov.br e clique no Link do SEGISS (Sistema Eletrônico
de Gestão de ISS.

2. Clique em “Novo Usuário” e faça o cadastro. Se já é usuário, inclusive de empresa
como hotel, restaurante ou agência de turismo, faça o log in à direita.

NOVO USUÁRIO

LOG IN

3. Ao fazer o Log In, clique no “botão verde” no canto superior direito do site;

4. Clique em “abrir processo”;

5. Clique em “Empresas” para recolher o menu e depois clique em “Licenças”;

6. Clique no desenho do ônibus (autorização para ingresso de veículo –Transporte
Coletivo - Turismo de um dia);

7. Siga as etapas informados os dados necessários e clique em “próximo”.

8. Na etapa seguinte anexe os documentos necessários em PDF, caso não os tenha em
PDF utilize o site abaixo para a conversão:
(http://www.ilovepdf.com/pt/jpg_para_pdf )

9. Clique em finalizar e aguarde o Deferimento ou o Indeferimento.

