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Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa SÃO PAULO DNA ÁFRICA e fornecer, 
de forma gratuita, através de parcerias com instituições públicas ou privadas, testes de DNA e 
Mapeamento Genético de Ancestralidade dos DNAEBs residentes na cidade de São Paulo. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa SÃO PAULO DNA 
ÁFRICA para cadastrar os cidadãos DNAEBs - Descendentes de Negros Africanos 
Escravizados no Brasil - residentes na cidade de São Paulo para a realização de exames de 
DNA para Sequenciamento e Mapeamento Genéticos de Ancestralidade com a finalidade de 
localização da origem geográfica e familiar. 

Art. 2º. O Poder Executivo realizará de forma gratuita exames de DNA para 
Mapeamento Genético de Ancestralidade nas unidades da rede pública municipal de saúde, 
podendo, para tanto, firmar parcerias com entidades públicas ou privadas. 

Art. 3º. O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial e Secretaria Municipal de Saúde, deverá fazer o credenciamento de laboratórios que 
detenham a tecnologia para a realização dos exames de DNA e Mapeamento Genético de 
Ancestralidade, de forma a viabilizar a oferta gratuita para realização dos exames por cidadãos 
DNAEBs. 

Art. 4º. Para que tenha direito ao Mapeamento Genético de Ancestralidade, o DNAEB 
interessado deverá solicitar na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, que 
encaminhará o pedido à instituição responsável pelo exame, a qual deverá informar ao 
munícipe o prazo para entrega do resultado. 

Art. 5º. Para os efeitos desta lei, consideram-se DNAEBs as pessoas que se 
enquadram como pretos, pardos ou denominação equivalente, conforme critério estabelecido 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Parágrafo único. O vocábulo DNAEB deve ser interpretado como sinônimo de negra ou 
negro, por ser a definição que se refere aos descendentes de negros africanos escravizados no 
Brasil. 

Art. 6º. Para acompanhamento do Programa São Paulo DNA África, será criada 
Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento, composta por membros de entidades do 
Movimento Negro e das que atuem na defesa e promoção da igualdade racial, membros 
indicados pelo Poder Executivo, que componham a Secretaria Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial e Secretaria Municipal de Relações Internacionais e da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara Municipal de São Paulo. 

Art. 7º. Para a finalidade desta lei, será destinado no orçamento municipal, percentual 
para as despesas decorrentes do Programa previsto nesta lei, com a finalidade de permitir o 
financiamento de visitas às regiões de origem para promoção do resgate histórico, através da 
Secretaria Municipal de Relações Internacionais com critérios a serem estabelecidos e 
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regulamentados pela Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento e, anualmente, 
anunciados e publicados nos dias 13 de maio. 

Art. 8º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/04/2021, p. 76 
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