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"Autoriza a transferência a título não oneroso, à Companhia Metropolitana de 
Habitação de São Paulo - COHAB - SP, da propriedade de imóveis municipais integrantes do 
Conjunto Habitacional IV Centenário, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º. Fica o Executivo autorizado a transferir, nos termos do art. 25 das Disposições 
Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do Município de São Paulo, a titulo oneroso, à 
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, a propriedade das áreas 
municipais e respectivas edificações, integrantes do Conjunto Habitacional IV Centenário, 
localizado na Avenida Gregório Bezerra, subdistrito Capela do Socorro, São Paulo, Capital. 

Parágrafo Único: O imóvel descrito no caput se encontra descrito nas matriculas do nº. 
408.354 ao nº 172.363 do 11.º Cartório de Registro de Imóveis, com área de 71.662,27 m². 

Art. 2º. Os imóveis referidos no art. 1º serão comercializados pela COHAB-SP para os 
seus permissionários, cadastrados pela Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB. 

Parágrafo único: O produto resultante da comercialização de bens mencionados no art. 
1º desta lei ficará vinculado ao Fundo Municipal de Habitação - FMH, instituído pela Lei nº 
11.632, de 22 de julho de 1994, passando a integrar os recursos destinados a programas 
habitacionais. 

Art. 3º. Na comercialização das unidades habitacionais, bem como o seu registro junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis competente, serão observadas as condições vigentes para 
os imóveis do Fundo Municipal de Habitação. 

Art. 4º. O valor de transferência dos empreendimentos de que se trata esta lei para a 
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, para efeitos fiscais e contábeis, será 
aquele indicado no Anexo I integrante deste decreto. 

Art. 5º. Fica atribuída à Secretaria Municipal de Habitação, responsável pela 
implementação da política municipal de habitação e na qualidade de órgão gestor do Fundo 
Municipal de Habitação, competência para representar o Municipal na lavratura dos 
instrumentos de transferência de propriedade dos imóveis a que se refere este decreto. 

Art. 6º. As despesas cartorárias e registrárias decorrentes da transferência das 
propriedades de que cuida este decreto onerarão os recursos do Fundo Municipal de 
Habitação. 

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/03/2020, p. 88 
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