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Decretos Vinculados ao REGULAMENTO da Lei Estadual 796/76 com entendimento de Revogação Tácita 

A) Decretos que alteraram o REGULAMENTO 

Decreto Estadual 
(data) 

Ementa 
(alterações feitas em relação ao decreto base) 

Status Entendimento 

1. Decreto Estadual 17.299/81 
(07/07/1981) 

Dá nova redação aos artigos que especifica, todos do Regulamento aprovado pelo 
Decreto n. 8.468, de 8 de setembro de 1976 e dispõe sobre medida correlata. 
--- 
art.: 71, 73 e 74 |  anexo: 7 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ Decreto integralmente substituído. 

2. Decreto Estadual 22.032/84 
(22/03/1984) 

Altera disposições do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 8.468, de 08 de setembro 
de 1976. 
--- 
art.: 57, 58, 61, 67, 71 e 74 | anexo: 5 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ Decreto integralmente substituído. 

3. Decreto Estadual 27.399/87 
(24/09/1987) 

Altera dispositivos do Regulamento da Lei nº 997, de 31/05/1976, aprovado pelo Decreto 
nº 8.468, de 08/09/1976. 
--- 
art.: 49 e 95 | anexo: -- 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ Decreto integralmente substituído. 

4. Decreto Estadual 28.429/88 
(27/05/1988) 

Altera a redação de dispositivos do Decreto 8.468, de 08/09/1976, do Decreto 28.313, de 
04/04/1988 e da outras providências. 
--- 
art.: 32, 44 e 50-B  | anexo: -- 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ Decreto integralmente substituído. 

5. Decreto Estadual 29.027/88 
(18/10/1988) 

Altera a redação de dispositivos do Decreto nº 8.468, 08/09/1976, do Decreto nº 28.313, 
de 04/04/1988 e do Decreto nº 28.429, de 27/05/1988 e dá outras providencias. 
--- 
art.: 32 | anexo: -- 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ Decreto integralmente substituído. 

6. Decreto Estadual 63.882/18 
(04/12/2018) 

Acrescenta dispositivo ao Decreto nº 63.296, de 21 de março de 2018, que Dá nova 
redação a dispositivos do Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, aprovado 
pelo Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976, e suas alterações, que dispõe sobre a 
prevenção e o controle da poluição do meio ambiente, referentes ao licenciamento 
ambiental. 
--- 
art.: 2 do DE 63.296/18 | anexo: -- 

sem 
revogação 
expressa 

 
ALTERAÇÃO 

DE 63.296/18 

revogação tácita 
‒ Decreto integralmente substituído. 
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B) Decretos que tratam de matérias afetas ao REGULAMENTO 

Decreto Estadual 
(data) 

Ementa 
(alterações feitas em relação ao decreto base) 

Status Entendimento 

7. Decreto Estadual 11.213/78 
(21/02/1978) 

Institui Comissão para reezaminar o enquadramento dos corpos de água receptores, 
constantes do Anexo ao decreto nº 10.755, de 22/11/1977. 
--- 
obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 

‒ Normatização estadual e federal 
posterior ao decreto disciplinou o 
tema. 

8. Decreto Estadual 22.636/84 
(03/09/1984) 

Declara Nível de Emergência para a Região de Cubatão-Vila Parisi. 

--- 

obs.: esse DE não altera o Regulamento 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 

‒ Decreto refere-se a evento 
pretérito. 

9. Decreto Estadual 38.789/94 
(17/06/1994) 

Institui o Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em uso - I/M e dá outras 
providências. 
--- 

obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 

‒ Conflito com procedimento e 
requisitos previstos na legislação 
federal e inexistência de recursos no 
moldes previstos. 

10. Decreto Estadual 40.280/95 
(18/08/1995) 

Institui no período de 28 de agosto a 01 de setembro de 1995, o exercício de defesa civil 
em razão da ocorrência de episódios de poluição do ar. 
--- 

obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 

‒ Decreto refere-se a evento 
pretérito. 

11. Decreto Estadual 41.049/96 
(26/07/1996) 

Regulamenta a Lei 9.358, de 13/06/1996, que autoriza o Poder Executivo a implantar 
Programa de Restrição à Circulação de Veículos Automotores na Região de 
Metropolitana. 
--- 

obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.358/96 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Revogação expressa de dispositivo 
já tacitamente revogado. 

12. Decreto Estadual 41.858/97 
(12/06/1997) 

Regulamenta a Lei n. 9.690, de 2 de junho de 1997, que autoriza o Poder Executivo a 
implantar Programa de Restrição à Circulação de Veículos Automotores na Região 
Metropolitana da Grande São Paulo, nos anos de 1997 e 1998, e dá providências 
correlatas. 
--- 

obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Evento de ocorrência pretérita 
(superado) e o decreto altera e/ou 
trata de legislação já revogada. 
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B) Decretos que tratam de matérias afetas ao REGULAMENTO (cont.) 

Decreto Estadual 
(data) 

Ementa 
(alterações feitas em relação ao decreto base) 

Status Entendimento 

13. Decreto Estadual 42.260/97 
(24/09/1997) 

Encerra, dia 27/09/1997, o Programa de Restrição à Circulação de Veículos Automotores. 
--- 

obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Evento de ocorrência pretérita 
(superado) e o decreto altera e/ou 
trata de legislação já revogada. 

14. Decreto Estadual 43.029/98 
(09/04/1998) 

Altera disposições do Decreto n.° 41.858, de 12 de junho de 1997, que regulamenta a Lei 
n.° 9.690, de 2/06/1997, que autoriza o poder executivo a implantar o Programa de 
Restrição a Circulação de Veículos Automotores na Região Metropolitana da Grande São 
Paulo. 
--- 
obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 

‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 
12.683/07. 

‒ Evento de ocorrência pretérita 
(superado) e o decreto altera e/ou 
trata de legislação já revogada. 

15. Decreto Estadual 43.031/97 
(18/11/1994) 

Dispõe sobre a aplicação dos recursos provenientes da aplicação das multas decorrentes 
do Programa de Restrição a Circulação de Veículos Automotores, de que trata a Lei nº 
9.690, de 2 de junho de 1997. 
--- 
obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 

16. Decreto Estadual 44.173/99 
(04/08/1999) 

Altera o Decreto 43.031, de 09/04/1998, que dispõe sobre a utilização dos recursos 
provenientes da aplicação das multas decorrentes do Programa de Restrição à 
Circulação de Veículos Automotores (Rodízio). 
--- 
obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 

17. Decreto Estadual 45.606/00 
(21/12/2000) 

Dá nova redação a dispositivo que especifica do Decreto 44.173, de 04/08/1999, que 
altera o Decreto 43.031, de 09/04/1998, que dispõe sobre a utilização dos recursos 
provenientes da aplicação das multas decorrentes do Programa de Restrição à Circulação 
de Veículos Automotores. 
--- 
obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 

18. Decreto Estadual 46.492/02 
(11/01/2002) 

Altera o Decreto nº 45.606, de 29 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a utilização 
dos recursos provenientes da aplicação das multas decorrentes do Programa de 
Restrição à Circulação de Veículos Automotores. 
--- 
obs.: esse DE não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒  LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 
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B) Decretos que tratam de matérias afetas ao REGULAMENTO (cont.) 

Decreto Estadual 
(data) 

Ementa 
(alterações feitas em relação ao decreto base) 

Status Entendimento 

19. Decreto Estadual 47.535/02 
(27/12/2002) 

Altera o Decreto nº 46.492, de 11 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a utilização dos 
recursos provenientes da aplicação de multas decorrentes do Programa de Restrição à 
Circulação de Veículos Automotores. 
--- 
obs.: não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒  LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 

20. Decreto Estadual 48.509/04 
(25/02/2004) 

Altera o Decreto nº 47.535, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a utilização 
dos recursos provenientes da aplicação de multas decorrentes do Programa de Restrição 
à Circulação de Veículos Automotores. 
--- 
obs.: não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 

21. Decreto Estadual 49.390/05 
(21/02/2005) 

Altera o Decreto nº 48.509, de 25 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a utilização dos 
recursos provenientes da aplicação de multas decorrentes do Programa de Restrição à 
Circulação de Veículos Automotores. 
--- 
obs.: não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 

22. Decreto Estadual 50.702/06 
(06/04/2006) 

Altera o Decreto 49.390, de 2005, que dispõe sobre a utilização dos recursos 
provenientes da aplicação de multas decorrentes do Programa de Restrição à Circulação 
de Veículos Automotores. 
--- 
obs.: não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 

23. Decreto Estadual 51.486/07 
(17/01/2007) 

Altera o Decreto nº 50.702, de 6 de abril de 2006, que dispõe sobre a utilização dos 
recursos provenientes da aplicação de multas decorrentes do Programa de Restrição à 
Circulação de Veículos Automotores. 
--- 
obs.: não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 

24. Decreto Estadual 52.634/08 
(17/01/2008) 

Altera o Decreto nº 51.486, de 17 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a utilização dos 
recursos provenientes da aplicação de multas decorrentes do Programa de Restrição à 
Circulação de Veículos Automotores. 
--- 
obs.: não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 
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B) Decretos que tratam de matérias afetas ao REGULAMENTO (cont.) 

Decreto Estadual 
(data) 

Ementa 
(alterações feitas em relação ao decreto base) 

Status Entendimento 

25. Decreto Estadual 53.585/08 
(21/10/2008) 

Altera o Decreto nº 52.634, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a utilização dos 
recursos provenientes da aplicação de multas decorrentes do Programa de Restrição à 
Circulação de Veículos Automotores. 
--- 
obs.: não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.690/97 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 

26. Decreto Estadual 44.760/00 
(13/02/2000) 

Autoriza a Secretaria do Meio Ambiente a, representando o Estado, celebrar convênios 
com Municípios Paulistas, integrantes do Vale do Ribeira, visando à implantação de 
aterros sanitários em valas para resíduos sólidos. 
--- 
obs.: não altera o REGULAMENTO 

sem 
revogação 
expressa 

revogação tácita 
‒ LE 9.358/96 foi REVOGADA pela LE 

12.683/07. 

‒ Dispositivo tacitamente revogado. 

 

 


