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Decreto nº. 57.817, de 28 de fevereiro de 2012 
Institui, sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, o Programa Estadual de 
Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos e dá providências correlatas. 

 
Decreto nº. 57.071, de 20 de junho de 2011 

Altera a redação do “caput” do artigo 27 do Decreto nº 54.645, de 5 de agosto de 
2009, que regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300, de 16 de março de 2006, que 
institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

 
Decreto nº. 55.565, de 15 de março de 2010 

Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico relativos à 
limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos urbanos no Estado de São Paulo e dá 
providências correlatas. 

 
Decreto nº. 54.645, de 5 de agosto de 2009 

Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 16 de março de 2006, que institui a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos, e altera  o inciso I do artigo 74 do Regulamento 
da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8 de 

setembro de 1976. 
 

Decreto nº. 53.336, de 20 de agosto de 2008 
Institui o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis e dá providências 
correlatas. 
 
Decreto nº 45.001, de 27 de junho de 2000 
Autoriza o Secretário do Meio Ambiente a celebrar convênios com Municípios Paulistas, 
relacionados no Anexo I deste decreto, visando à implantação de aterros sanitários 
em valas para resíduos sólidos. 
 
Decreto nº 44.760, de 13 de março de 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. 
 
Decreto nº 8.468, de 8 de setembro de 1976 
Aprova o Regulamento da Lei n.º 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a 
Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente. 


