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DECRETO N.º 8.771, DE 18 DE AGOSTO DE 2021. 
 
 

DISPÕE SOBRE NOVAS REGRAS DE 
TRANSIÇÃO DO PLANO SÃO PAULO 
EM ÂMBITO MUNICIPAL. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA, 

ANTÔNIO LUIZ COLUCCI, no uso de suas atribuições legais; 

 

D E C R E T A: 

 
Art. 1.º Fica permitido o exercício de todas as atividades comercias, exceto as 

atividades que gerem aglomerações (shows públicos e privados, casas noturnas, 

boates, danceterias, jogos e competições com público, etc), observando-se o horário 

de funcionamento do respectivo alvará e os protocolos intersetorial e setorial 

específicos do Plano São Paulo, bem como as seguintes normas sanitárias: 

I ± a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual por todos os 

colaboradores e consumidores no interior do estabelecimento e eventuais filas 

internas e/ou externas; 

II ± o número de consumidores no interior do estabelecimento comercial e de 

prestação de serviço poderá ser de até 100% (cem por cento) da sua capacidade; 

III ± deverá ser mantido pelo menos um colaborador identificado na entrada do 

estabelecimento, com a atribuição de organização de fila externa, bem como 

orientação quanto à distância mínima de um metro entre as pessoas, e higienização 

das mãos; 

IV ± na entrada e saída, assim como no interior do estabelecimento, deverão 

ser disponibilizados meios adequados para higienização das mãos dos consumidores 

e colaboradores, como álcool em gel 70% ou pia com água e sabão; 

V ± as filas internas dos caixas para pagamentos e balcões de atendimento 

aos consumidores deverão ser organizadas com fitas de isolamento ou marcação 
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indicativa no chão para posicionamento das pessoas, observando-se a distância 

mínima de um metro entre os consumidores; 

VI ± todas as máquinas de cartão de crédito e de débito deverão ser revestidas 

com filme plástico e ter o teclado higienizado imediatamente após a utilização por 

cada consumidor, garantindo que o próprio consumidor introduza e retire o seu cartão 

das máquinas; 

VII ± limpeza e desinfecção frequentes dos sistemas de ar condicionado; 

VIII ± garantia de circulação de ar com, no mínimo, uma porta ou uma janela 

aberta;  

IX ± caixas e guichês, preferencialmente, com proteção de vidro ou 

policarbonato para separar funcionários de consumidores; 

X ± recomenda-se a aferição de temperatura na entrada de todos os 

estabelecimentos comerciais. 

 
Art. 2.º Ficam permitidas as atividades culturais com capacidade de até 100% 

(cem por cento) do espaço físico destinado ao público, observando-se os protocolos 

sanitários do art. 1.º deste Decreto, bem como os protocolos sanitários intersetoriais e 

setoriais do Plano São Paulo. 

 

Art. 3.º Fica permitida a realização de casamento, com capacidade de até 

100% (cem por cento) do espaço físico destinado ao público, observando-se o horário 

de funcionamento do respectivo alvará e os protocolos intersetorial e setorial 

específicos do Plano São Paulo e, no que couber, os protocolos sanitários do art. 1.º 

deste Decreto. 

 

Art. 4.º Fica permitida a apresentação de artistas e músicos até às 00hs, em 

lugares abertos, apenas para o público dos estabelecimentos comercias 

(restaurantes, lanchonetes, bares, quiosques, etc), desde que observadas as 

seguintes regras: 

a) distanciamento de um metro entre os músicos (todos os integrantes da 

banda); 
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b) distanciamento mínimo de 03 (três) metros entre os integrantes da banda e 

o público; 

c) manutenção do volume sonoro no máximo em 60 decibéis; 

d) obrigatoriamente o público deve permanecer sentado durante a 

apresentação de artistas e músicos. 

 

Art. 5.º A partir das 14h das sextas-feiras até às 14h dos domingos, visitantes 

somente poderão ingressar no Município com a apresentação de RT-PCR ou similar, 

realizado no máximo 48h (quarenta e oito) horas antes do embarque no sistema 

travessia litorânea operada pela Dersa (balsa e catamarã). 

§1.º Não se aplica o caput deste artigo aos moradores do arquipélago e do 

Município de São Sebastião - SP, às pessoas imunizadas com a 2.ª dose ou dose 

única da vacina, aos prestadores de serviços e aos trabalhadores de 

estabelecimentos comerciais localizados em Ilhabela. 

§2.º Para fins deste Decreto, considera-se morador aquele que possuir um dos 

seguintes documentos em seu nome: comprovante de endereço (conta de água, de 

luz, de telefone, de internet, de cartão bancário e congêneres), comprovante de 

matrícula dos filhos na rede pública ou privada do Município, contrato de locação, 

carnê de IPTU e título de eleitor.  

§3.º Para fins deste Decreto, consideram-se prestadores de serviços e 

trabalhadores de estabelecimentos comerciais aqueles que possuírem um dos 

seguintes documentos: Carteira de Trabalho e da Previdência Social (CTPS), crachá 

da empresa, holerite, contrato de prestação de serviço e congêneres. 
 

§4.º Após às 14hs do dia 29 de agosto de 2021 não será exigido apresentação 

de RT-PCR ou similar para ingressar no Município aos finais de semana. 
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Art. 6.º A fiscalização do ingresso ao Município da Estância Balneária de 

Ilhabela será realizada no bolsão de embarque da travessia litorânea operada pela 

DERSA e contará com apoio da Polícia Militar, em especial os policiais em atividade 

delegada. 

 
Art. 7.º Ficam permitidas as expedições de senhas de autorização somente 

para veículos de fretamento turístico com destino a hotéis, pousadas e hostels 

regulares com hospedagem comprovada para mais de um dia de duração. 

 
Art. 8.º A fiscalização de posturas e da vigilância sanitária municipais 

remeterão relatórios semanais das notificações, das autuações, das multas, das 

interdições e de outras sanções à Comissão Técnica de Prevenção e Controle Ao 

Novo Coronavírus (COVID-19).  

 
Art. 9.º O descumprimento das medidas previstas neste Decreto, podendo ser 

cumulativas, implicará nas penalidades de advertência, multa, interdição parcial ou 

total da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento, consoante 

disposições da Lei Municipal n.º 529/2007, do Código Sanitário Estadual e das 

legislações correlatas. 

 

Art. 10. A flexibilização será avaliada diariamente em razão do cumprimento 

das normas e da análise dos dados do Boletim Coronavírus emitido pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Ilhabela. 

 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal n.º 

8.735/2021. 

 

Ilhabela, 18 de agosto de 2021. 

 

ANTÔNIO LUIZ COLUCCI 
Prefeito Municipal 

https://cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=8969&cdDiploma=20070529

