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PROJETO DE LEI 01-00162/2021 dos Vereadores Celso Giannazi (PSOL), 
Elaine do Quilombo Periférico (PSOL), Erika Hilton (PSOL), Luana Alves 
(PSOL), Silvia da Bancada Feminista (PSOL) e Toninho Vespoli (PSOL) 

Autoriza a implementação do Programa Locação Social na área do Projeto de 
Intervenção Urbana - PIU/Setor Central. 

Art. 1º. Nos termos previstos no Projeto de Intervenção Urbana - Setor Central, fica 
autorizada a implementação do Programa Locação Social como linha de atendimento 
habitacional definitivo pela Secretaria Municipal de Habitação e a Companhia Metropolitana de 
Habitação - Cohab-SP, na região central. 

Art. 2º. A Locação Social será operada por meio da oferta para aluguel de unidades 
habitacionais a partir do parque imobiliário público municipal e do convênio com proprietários 
privados de imóveis enquadrados no artigo 90 do Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal nº. 
16.050, de 31 de julho de 2014). 

Art. 3º. Ficam previstas, mediante esta lei, as modalidades de Locação Social de 
Promoção Pública e de Locação Social por Autogestão, nos termos do Projeto de Lei 619/2016 
(Plano Municipal de Habitação). 

Art. 4º. O Programa Locação Social tem como objetivo a permanência da população de 
baixa renda na região central, especialmente nas áreas onde há processo de valorização 
imobiliária, incidindo na regulação dos valores operados no mercado de aluguéis. 

Art. 5º. A origem dos recursos a serem destinados ao pagamento do benefício se dará 
por dotações próprias do Fundo Municipal de Habitação e do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, além da abertura de crédito suplementar, se necessário. 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2021. 

Às Comissões competentes. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/03/2021, p. 104 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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