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PROJETO DE LEI 01-00478/2020 do Vereador Dalton Silvano (DEM) 
"Altera a Lei nº 17.403 de 17 de Julho de 2020, inserindo os parágrafos, 3º e 4º no 

Artigo 18 e os 1º, 2º, 3º e 4º no Artigo 20 e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

"Art. 1º - Fica inserido no Artigo 18 da Lei nº 17.403 de 17 de Julho de 2020, os 
seguintes parágrafos." 

Art. 18-... 

§ 3º - Ficam suspensos, pelo prazo de 3 (três) meses, a cobrança das parcelas de 
financiamentos dos contratos e as retribuições mensais dos créditos imobiliários de titularidade 
da COHAB/SP com prestações mensais/retribuições de uso dos ajustes que regulam as 
ocupações das unidades habitacionais acima de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até 
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). 

§ 4º - As parcelas suspensas bem como as retribuições previstas no § 3º anterior, terão 
os mesmos procedimentos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º da Lei nº 17.403. 

"Art. 2 - Fica inserido no Artigo 20 da Lei nº 17.403 de 17 de Julho de 2020, os 
seguintes parágrafos." 

Art. 20... 

§ 1º - Fica a COHAB, autorizada a transferir para o final do contrato a dívida das 
parcelas de financiamentos dos contratos e as retribuições mensais dos créditos imobiliários de 
titularidade da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB/SP, não pagas 
até 31 de Julho de 2020, ficando o prazo contratual automaticamente postergado. 

§ 2º - O prazo para postergação do contrato será a quantidade de meses a ser apurada 
pela seguinte fórmula: 

QM = Quantidade de meses a ser postergado. 

TD = Total da Dívida, até 31/07/2020, sem multa, juros e sem correção monetária. 

VMP = Valor Mensal atual da Prestação. 

Fórmula: 

TD / VMP = QM 

§ 3º - As parcelas transferidas para o final do contrato do período correspondente serão 
incorporadas ao saldo devedor consolidado sem alteração do valor mensal ou quantidade de 
parcelas ou do saldo devedor consolidado. 

§ 4º - As retribuições transferidas do período correspondente ao uso das unidades 
habitacionais estabelecidas nos demais ajustes serão pagas no decorrer do prazo de vigência 
dos mesmos. 

§ 5º - A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB, se eximirá de 
promover quaisquer novas ações de retomada das unidades habitacionais dos contratos sob 
sua administração, por falta de pagamento das parcelas de financiamentos ou restituições bem 
como fará o sobrestamento dos processos em tramitação, no Poder Judiciário enquadrando as 
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devidas cobranças judiciais nos termos da prorrogação contratual previstas nesta Lei até o 
reestabelecimento da economia na cidade de São Paulo. 

Art. 3º - As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/07/2020, p. 74 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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