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RESUMO 

 Este trabalho apresenta as definições de fundos públicos existentes na doutrina de direito 

financeiro, bem como apresenta o conceito de fundos ambientais e as inúmeras classificações 

possíveis sobre eles. É realizado um estudo de caso do Fundo Especial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (FEMA) do Município de São Paulo com escopo de analisar sua 

gestão à luz dos princípios da publicidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição da 

República, quanto à fonte e aplicabilidade dos recursos adquiridos e o cumprimento da 

finalidade estabelecido em seu marco legal. Foi constatada ausência de informações prestadas 

à sociedade quanto a discriminação dos valores que o fundo arrecadou durante seus dezessete 

anos de existência. Foi possível verificar os projetos desenvolvidos para a coletividade e no 

âmbito da Administração Pública que o FEMA financiou, os quais cumpriram os objetivos 

dispostos em seu marco legal, a Lei n. 14.887 de 15 de janeiro de 2009, e o Decreto nº 52.153, 

de 28 de fevereiro de 2011, bem como traçar considerações quanto à importância da relação 

entre o FEMA e a concretização dos planos de governo do Município de São Paulo. Além disso, 

evidencia a necessidade de uma boa gestão dos fundos ambientais no que se refere ao princípio 

do desenvolvimento sustentável previsto no caput do artigo 225 da Constituição Federal e no 

dever de transparência da Administração Pública. 
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ABSTRACT 

This paper presents the definitions of existing public funds in the doctrine of financial 

law as well as presents the concept of environmental funds and the numerous possible 

classifications of them. The case study of the Special Fund for the Environment and Sustainable 

Development (FEMA) of the Municipality of São Paulo with the purpose of analyzing its 

management in concern with the principles of publicity, provided in the caput of article 37 of 

the Republic Constitution in Brazil, regarding the source and applicability of the resources 

acquired and the fulfillment of the purpose established in its legal framework. There was no 

information provided to the company regarding the breakdown of the values that the fund raised 

during its seventeen years of existence. It was possible to verify the projects developed for the 

collectivity and in the scope of the Public Administration that FEMA financed, which fulfilled 

the objectives established in its legal framework, Law no. 14,887 of January 15, 2009, and 

Decree no. 52.153, of February 28, 2011, as well as to draw up considerations regarding the 

importance of the relationship between FEMA and the implementation of the government plans 

of the City of São Paulo. In addition, it highlights the need for a sound management of 

environmental funds with regard to the principle of sustainable development provided for in the 

caput of article 225 of the Federal Constitution and in the transparency of public administration. 

Word Keys: Public Funds. Environmental Funds. Management. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho visa destacar a relevância de uma gestão eficiente dos fundos públicos 

ambientais no Brasil, para a concretização de seus objetivos traçados em lei específica, 

analisando dois aspectos cruciais como a arrecadação de recursos e a execução dos projetos. 

Primeiramente, foi necessário o desenvolvimento de pesquisa doutrinária, por meio de extenso 

levantamento bibliográfico, com escopo de obter a definição de fundos públicos, bem como a 

definição de fundos ambientais e compreender a sua sistematização. Constatou-se que, em que 

pese o assunto ser bastante amplo, conforme será exposto, pouco foi explorado pela doutrina, 

não havendo grande evolução no decorrer dos últimos 15 anos4.  

O Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA) é apresentado 

como estudo de caso, uma vez que esse é gerido por órgãos da Secretaria do Verde e Meio 

                                                           
4 Conforme anos de publicação das obras elencadas no item 6 “Referências bibliográficas”. 
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Ambiente do Município de São Paulo, cidade com a maior população do país, e por se tratar do 

centro urbano mais influente do país. 

Em meio a tal contexto e levando em consideração a circulação da economia da cidade 

paulistana indaga-se como se dá a obtenção dos recursos do FEMA e como a Secretaria do 

Verde e Meio Ambiente vêm aplicando toda receita adquirida para promover o 

desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente, atividades que 

consequentemente implicam na melhoria da qualidade de vida da população. 

Nesse sentido, além da ampla pesquisa doutrinária com escopo de compreender o que são 

fundos públicos e fundos ambientais e como eles são sistematizados, para elaboração do 

presente trabalho foi necessária a análise da legislação vigente sobre o FEMA, bem como o 

exame dos Programas de Metas dos Governos de 2009 a 2020 e identificar os objetivos 

estabelecidos no que concerne ao desenvolvimento sustentável, e coletar todos os dados 

presentes nos Relatórios Anuais elaborados pelo CONFEMA (abrangendo os anos de 2009 a 

2017), para verificar como ocorreu a aplicação dos recursos. 

Assim, tendo como fundamento teórico os conceitos mencionados, e as implicações jurídicas 

que de cada um decorre, juntamente com a compreensão normativa e a verificação do 

desempenho de suas atividades, foi possível depreender o quão importante a gestão do Fundo 

impacta no cumprimento de seus objetivos e contribui para a concretização de programas de 

governo, bem como o aprimoramento do fornecimento de informações à sociedade civil, 

cumprindo seu dever de transparência conforme previsto no caput do artigo 37 da Constituição 

Federal e, por fim, assegura de forma efetiva a proteção do meio ambiente se utilizando da 

conciliação de esforços da população e do poder público. 

 2. O que são fundos públicos  

A definição de fundo é feita pela doutrina e pela legislação. Para o administrativista Hely Lopes 

Meirelles, fundo financeiro é toda reserva de receita para a aplicação determinada em lei 

(MEIRELLES, 1979, p. 133). Na obra Comentários à Constituição de 1988, Cretella Júnior 

conceitua fundo como a reserva, em dinheiro, ou o patrimônio líquido, constituído de dinheiro, 

bens ou ações, afetado pelo Estado, a determinado fim (JÚNIOR, 1993, p. 3.718). Por sua vez, 

a Lei n. 4.320/64, a qual estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, dispõe: 
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Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por 

lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada 

a adoção de normas peculiares de aplicação. 

 

Referida legislação foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e permanece vigente 

até hoje. Conforme exposto por Jairo Saddi (MARTINS, 2013), a Constituição Federal aborda 

o presente tema ao vedar qualquer forma de vinculação orçamentária (art. 167, IV), de forma 

que somente se refere à destinação de recursos para no que tange à manutenção e 

desenvolvimento do ensino (art. 212), e para o financiamento de ações e serviços públicos de 

saúde (EC n. 29/2000) (MARTINS, 2013). 

 

No campo do Direito Financeiro, segundo interpretação de Regis Fernandes de Oliveira, há 

tradicionalmente dois tipos de fundos cujo significado se difere: 1) os fundos de destinação, 

cujo escopo é vincular receitas para serem aplicadas em determinada finalidade, conforme 

disposto no art. 165, § 9º, II, da Constituição Federal, cabendo à lei complementar estabelecer 

como ocorrerá sua instituição e seu funcionamento e, 2) os fundos de participação, que 

consistem na reserva de recursos para posterior distribuição à pessoas jurídicas determinadas, 

conforme definido nos artigos 157 a 162 da CF. São eles o Fundo de Participação dos Estados 

e o Fundo de Participação dos Municípios. 

Ainda, com relação aos Fundos de Participação, a Constituição Federal determina a 

porcentagem de quanto a União deve entregar ao Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios. Conforme esclarecido por José 

Maurício Conti, “essa espécie de fundo se configura como um instrumento de repartição das 

receitas tributárias recolhidas para que o equilíbrio financeiro do federalismo seja garantido” 

(CONTI, 2001, p. 75). 

Vale ressaltar que a Constituição Federal dispõe no artigo 165, § 9º, que Lei Complementar 

deverá estabelecer normas sobre gestão financeira e patrimonial bem como sobre a instituição 

e funcionamento de fundos da administração direta e indireta. Além disso, à míngua de prévia 

autorização legislativa, não há que se falar em instituir fundos, independentemente de sua 

natureza, conforme previsto no artigo 167, IX, também da Carta Magna. 

Cabe mencionar brevemente no presente trabalho o processo de evolução do conceito de fundos 

na legislação brasileira.  

É pertinente descrever como ocorreu a disciplina jurídica do referido instituto. Incialmente, o 

Decreto nº 6.132, de 4 de março de 1976, tinha como objetivo regulamentar a cotação oficial 
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dos fundos públicos, das ações de companhias, dos metais preciosos e verificar o curso dos 

câmbios e descontos. Posteriormente, em 20 de julho de 1889, foi promulgado o Decreto nº 

581, o qual originou à duas modalidades de fundos, um para promover a garantia do papel 

moeda e outro aplicável ao resgate. 

Com o advento do Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922, houve a aprovação do 

regulamento que garantia a execução do Código de Contabilidade Pública e criou no artigo 835 

fundos com diferentes destinações, como o de amortização de empréstimos internos, o 

destinado a obras de melhoramentos de portos, ao custeio das obras contra as secas e ao custeio 

da profilaxia rural.  

É possível notar que a partir daí os fundos a ser definidos como atualmente os definimos, 

conforme salientado por Sampaio (SAMPAIO 2006, 31): 

Assim, os fundos seguem ainda hoje rumo à sua consolidação como 

instrumentos de fomento do Estado. Diversos fundos, a exemplo do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), criado em 

1969, caracterizam-se como importantes instrumentos no financiamento da 

implantação das políticas setoriais a que se relacionam. Assim, os fundos 

passaram a ser medidas de fomento capazes de concretizar políticas de Estado  

“Enquanto o assunto é amplo, pouco dele se tratou na literatura das finanças públicas. Ainda 

assim, é preciso uma classificação para que com ela se possa entender a sua natureza e a 

multiplicidade de fundos existentes” (MARTINS, 181). O presente trabalho já apresentou a 

classificação feita por Regis Fernandes de Oliveira (fundos de participação e fundos de 

destinação); importante destacar também a classificação trazida por Jairo Saddi, que acrescenta 

mais duas categorias, os fundos de gestão e os de natureza contábil. 

Os fundos de gestão podem ser divididos em dois grupos. Um grupo que trata da gestão 

orçamentária, o qual realiza a execução orçamentária de despesas cujo financiamento se dá 

exclusivamente por receitas orçamentárias oriundas deste fim (MARTINS, 181), como por 

exemplo, o Fundo de Estudos do Mar (FUDEM) e o Fundo de Fiscalização das 

Telecomunicações (FISTEL), e outro considerado como gestão especial que são diretamente 

                                                           
5 Art. 83. Como receita especial considera-se o produto das fontes de renda a que, em virtude de preceito de lei e 

de estipulações contratuais, houver sido determinada aplicação especial, como as destinadas: 

a) ao resgate do papel-moeda; 

b) à garantia da massa circulante fiduciária; 

c) ao resgate das apólices emitidas para encampação das estradas de ferro; 

d) ao fundo de amortização dos empréstimos internos; 

e) ao fundo para as obras de melhoramentos dos portos; 

f) ao fundo de custeio das obras contra as secas; 

g) ao fundo de custeio da profilaxia rural. 
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associados com o desenvolvimento de programas de financiamentos, capitalização, 

empréstimos como, por exemplo, a entidades públicas ou privadas, por intermédio de dotações 

específicas constantes na lei orçamentária, como por exemplo, o Fundo Constitucional de 

Financiamento do Norte (FNO) e o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT).  

No tocante aos fundos contábeis, embora não sejam responsáveis pela execução orçamentária 

e financeira, “recolhem, movimentem e controlem receitas orçamentárias e sua distribuição 

para atendimento de finalidades específicas, inclusive a repartição de receita, a redefinição de 

fontes orçamentárias e a instrumentalização de transferências” (MARTINS, 181), como por 

exemplo, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e o FUNDEB. 

Por fim, de acordo com Marcus Abraham, é possível classificar os fundos pelas seguintes óticas  

(ABRAHAM, 2017, 138).:  

quanto à fonte de criação, os fundos podem ser: a) constitucionais, se 

previstos e instituídos diretamente pela Constituição, como é o caso dos 

fundos de participação dos Estados e dos Municípios; b) legais, se criados 

por lei, como exige o inciso IX do art. 167 da CF/1988. Quanto ao objeto, os 

fundos podem ser: a) de participação, como nos casos dos fundos de 

participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM); b) de atividade, como 

nos casos dos fundos especiais para realização de atividades sociais ou para 

o desenvolvimento de determinadas regiões (p. ex., FCEP, FAT, FDS, FNO, 

FNE etc.). Quanto à afetação da receita, os fundos podem ser: a) gerais, se 

não possuírem uma vinculação prévia da aplicação dos seus recursos, 

servindo apenas como fonte de receita adicional para o ente arrecadador; b) 

especiais, se houver previsão de aplicação dos seus recursos em determinados 

fins específicos estabelecidos em lei.  

Jairo Saddi salienta que segundo as normas legais não é qualquer órgão ou entidade jurídica 

detentores de patrimônio público que configuram fundos públicos. Exemplificativamente, 

Saddi elenca três entidades, quais sejam: 

1) entidades da administração indireta com personalidade jurídica própria; 

2) entidades de natureza parafiscal, ainda que se vinculem ao atendimento de 

finalidades específicas e mesmo que não integrem o patrimônio público; 

3) entidades de caráter semipúblico (MARTINS, 184). 

 

3. Os fundos ambientais no Brasil  

O marco inicial dos fundos ambientais no Brasil ocorreu em 1985 com a criação do Fundo 

Municipal de Defesa Ambiental de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, por intermédio 

da Lei Municipal n. 4.253 (artigo 17). Anos depois, em 1989, foi criado o Fundo Nacional do 

Meio Ambiente (FNMA), de âmbito federal, por meio da Lei n. 7.797 e sua regulamentação 
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somente aconteceu pelo Decreto n. 3.524/00, constituindo uma unidade do Ministério do Meio 

Ambiente. 

De acordo com Sampaio, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) definiu fundos 

ambientais como (SAMPAIO, 2006):  

organizações privadas, públicas ou mistas detentoras de atributos que 

permitem atrair recursos financeiros nacionais internacionais. São 

ferramentas para garantir a preservação e o uso sustentável dos 

recursos naturais e, ao mesmo tempo, gerar mecanismos que permitam 

o desenvolvimento das comunidades envolvidas. 

Os fundos ambientais possuem diferentes classificações assim como exposto no tocante aos 

fundos públicos. Convém no presente trabalho apresentar as principais categorias criadas pela 

doutrina. Para Lambert, é possível estabelecer três categorias: (i) Fundos Ambientais Nacionais 

(FANs); (ii) Fundos com atração temática ou local; e (iii) Fundos que repassam recursos a 

terceiros. A primeira se caracteriza por instituir projetos em larga escala, a segunda opta pela 

proteção de espécie particular da fauna e flora, enquanto a terceira se utiliza da sociedade civil 

para executar projetos. 

Em 1995, mediante trabalho realizado para a World Wide Fund for Nature (WWF), Barry 

Spergel propôs a análise da estrutura de gestão dos fundos para que desenvolver sua 

classificação. Nesse sentido, as categorias são (i) estrutura mista de gestão garantindo a 

participação do Governo e das Organizações Não Governamentais (ONGs); (ii) gestão 

vinculada a instituições governamentais; e (iii) gestão realizada por somente um conselho de 

representantes de ONGs. 

Nessa perspectiva, a primeira visa obter maior efetividade com a atuação conjunta dos setores 

público e privado, dando oportunidade para que iniciativas locais se estabeleçam em 

cooperação com as instituições governamentais. A segunda, tem como principal característica 

a possibilidade de acesso a fontes governamentais. E, a terceira, se destaca pela falta de 

dependência política, tal fato propicia maior probabilidade de obtenção de recursos de entidades 

privada, uma vez que mitiga eventuais receios por se tratar de instituição não governamental. 

Kaiser e Lambert também elaboram a seguinte classificação: (i) fundos de estrutura de dois 

níveis; e (ii) fundos de estrutura de um nível. Os níveis se fundamentam em estrutura de 

governo, portanto, a primeira classificação subordina as principais decisões à um comitê 

bilateral em que os doadores têm prerrogativa de criar objeções enquanto que a participação 

popular apenas ocorre no momento de seleção técnica dos projetos. A segunda compõe apenas 
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um comitê com integrantes de entidades públicas e ONGs, por exemplo, garantindo a 

participação popular na tomada de decisões.  

Regis Fernandes de Oliveira, em sua obra sobre Direito Financeiro, menciona a existência de 

uma classificação internacional baseada nos seguintes conceitos, tendo como referência o tipo 

de operação financeira executada: (i) cash fund, que consiste em um fundo de caixa, esse tem 

como receita doações, pagamento de sanções e a aplicação dos recursos é decidida pelo 

administrador do fundo; (ii) endowment fund, o qual pode ser entendido por fundo de dotação, 

logo, tem atuação pautada no investimento de recursos recebidos, aplicando-os se utilizando 

dos juros obtidos; e (iii) resolving fund, esse é pura e simplesmente uma modalidade de fundo 

de investimento. 

A Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG) elaborou em 2004 o 

“Manual dos Fundos Públicos” e fundamentou sua classificação: (i) em recursos acessíveis para 

financiamento de projetos; (ii) pela maneira como os projetos são apresentados; e (iii) pela 

forma de estabelecimento das regras e análise dos projetos. 

No que concerne a categoria de tipo de financiamento, destaca-se os Recursos a Fundo Perdido 

que se caracterizam por não incidirem custos financeiros e não ser exigido reembolso, os 

Recursos Disponíveis na Forma de Linha de Crédito com Juros Subsidiados que são oferecidos 

por agentes financeiros e Recursos Disponíveis na Forma de Incentivos Fiscais a Financiadores 

Privados que se trata de montante arrecadado proveniente de impostos devidos pelo financiador 

de um projeto. 

Quanto ao mecanismo de apresentação de projetos, o Manual de Fundos Públicos da ABONG 

elenca dois tipos de recursos. O primeiro refere-se à apresentação espontânea dos projetos, esse 

vincula-se à oferta de recursos atendendo um programa ou política pública. Nesse caso, as 

ONGs, por exemplo, tomam a iniciativa de submeter o projeto a apreciação dos avaliadores. O 

segundo diz respeito a apresentação induzida de projetos, no qual recursos são colocados à 

disposição para execução de projetos específicos, sendo necessário respeitar o processo seletivo 

que pode ser por meio de editais de licitação e com tempo limitado. 

Por fim, a última classificação tem como fundamento a forma de estabelecimento das regras e 

análise dos projetos. Destaca-se a modalidade de gerência dos recursos tendo como base a 

forma dos fundos, o programa simplesmente ou os órgãos. Na primeira hipótese, os fundos são 

constituídos como unidades orçamentárias independentes na estrutura do governo federal, com 
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regras próprias de aplicação dos recursos orçamentários (SAMPAIO, 2006, 46). Ao passo que 

na segunda hipótese as aplicações têm destinação específica com critérios que se valem apenas 

naquele determinado programa. Na última possibilidade, os projetos são desenvolvidos pela 

supervisão de órgãos do governo federal, estadual ou municipal. 

Ainda, os fundos ambientais podem ser classificados por intermédio de um recorte geográfico. 

Eles podem exercer uma atuação nacional, como o FNMA, regional ou também, por bioma, 

como o PPP/ISPN, voltado para a proteção do Cerrado. Os fundos ambientais podem ser de 

âmbito estadual, como o Fundo de Pernambuco ou de abrangência municipal, como o Fundo 

de Goiânia (SAMPAIO, 2006, 47). 

Segundo Manoel Serrão Borges Sampaio, seria possível efetuar uma classificação com base na 

natureza jurídica do fundo ambiental, de direito público ou de direito privado.  

Por fim, a última sistematização apresentada por Sampaio, refere-se à existência de colegiados 

de gestão, sendo indispensável considerar à oposição destes. Os fundos públicos, à luz de uma 

perspectiva qualitativa, podem ser restringir a instituições da própria Administração Pública ou 

pode preservar a participação social, diferente de uma perspectiva quantitativa, na qual eles 

podem ser paritários ou não (SAMPAIO, 2006, 48). 

Tendo em vista a pluralidade de sistematizações dos fundos ambientais, é importante consignar 

que esses são um mecanismo de obtenção de receita cuja utilização se vincula às finalidades 

previstas na lei de criação do fundo. Todos os fundos têm objetivos determinados, sendo o 

cumprimento deles um grande desafio, tendo em vista que a lei deve deixar claro todos os 

mecanismos para execução dos projetos, inclusive, as regras de conduta a serem adotadas. E, 

conforme Sampaio (SAMPAIO, 2006, 49): 

Os fundos públicos de meio ambiente assim como os demais estão compreendidos no 

conceito de gastos públicos e submetidos aos controles e contenção de gastos da 

mesma forma que os demais recursos arrecadados pelo governo. 

Desta forma o impacto das políticas de governo das áreas de planejamento e economia 

são quase que determinantes sobre a ação dos fundos públicos. Da mesma forma as 

políticas de Governo possuem impactos sobre a atuação dos fundos uma vez das 

naturais mudanças em suas diretrizes setoriais. Esta peculiarização, porém, é atenuada 

na ação dos fundos, pois, estes “possuem um marco legal estável” (Denerussom, 

2004). 
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4. Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FEMA) 

O Fundo Especial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi criado pela Lei n. 

13.155, de 29 de junho de 2001, a qual obteve nova disciplina pela Lei n. 14.887, de 15 de 

janeiro de 2009, reorganizando a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo 

(SVMA). Sua regulamentação ocorre pelos Decretos n. 52.153, de 28 de fevereiro de 2011, e 

n. 52.388, de 03 de junho de 2011.  

A Lei n. 14.887/09 possui disposições sobre o FEMA no capítulo VI, o qual abrange os artigos 

56 a 60. Esses dispositivos estabelecem de que maneira os recursos são constituídos, a que são 

destinados, como são mantidos, como podem ser aplicados e administrados, conforme será 

detalhadamente analisado ao longo do presente trabalho. 

De acordo com o artigo 57 da Lei n. 14.887/09, os recursos do FEMA destinam-se a apoiar o 

desenvolvimento de planos, programas e projetos que tenham como escopo (i) o uso racional e 

sustentável de recursos naturais; (ii) a manutenção, melhoria e/ou recuperação da qualidade 

ambiental; (iii) a pesquisa e atividades ambientais e o controle, a fiscalização e a defesa do meio 

ambiente. 

Compete ao Departamento de Participação e Fomento a Políticas Públicas (DPP) a gestão do 

FEMA, juntamente com a participação do Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (CONFEMA) e o Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (CADES). 

O DPP também tem como dever organizar e garantir o funcionamento dos dois órgãos 

colegiados mencionados por meio da atuação de suas Divisões Técnicas de Gerenciamento 

existentes para ambos os departamentos.  

O CONFEMA tem como atribuições (i) a definição de normas, procedimentos e condições 

operacionais do FEMA; (ii) a avaliação dos planos, programas e projetos propostos para 

captação de recursos, deliberando acerca da viabilidade técnica e econômica de execução; (iii) 

o encaminhamento ao plenário do CADES, da relação com os planos, programas e projetos 

aprovados para fins de conhecimento; (iv) garantir anualmente a publicidade do montante dos 

recursos disponíveis para apoio de planos, programas e projetos no âmbito do exercício 

seguinte, por intermédio da imprensa oficial do Município de São Paulo, o Diário Oficial. 

É composto por seis membros, quais sejam: (i) um representante da Secretaria Municipal do 

Verde e do Meio Ambiente; (ii) um representante da Secretaria Municipal de Planejamento; 
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(iii) um representante da Secretaria Municipal de Finanças, todos esses designados pelo Prefeito 

após indicação dos Secretários Municipais; (iv) um representante do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, designado pelo Prefeito após indicação do 

próprio Conselho; e (v) dois representantes de entidades não-governamentais ambientalistas 

cadastradas na SVMA, também designados pelo Prefeito após indicação das entidades que 

representam. 

A participação de dois representantes de entidades não-governamentais ambientalistas ocorre 

mediante eleição do CONFEMA. O Secretário Municipal do Verde e Meio Ambiente torna 

público o Edital de cadastramento por publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, os 

interessados se cadastram e aguardam divulgação da data da eleição. 

A Lei n. 14.887/09 define expressamente que as funções exercidas pelos membros do 

CONFEMA caracterizam-se como serviço público relevante, no entanto, é vedada a respectiva 

remuneração. Além disso, o mandato dos membros do Conselho é de dois anos, sendo permitida 

uma recondução. Todas as deliberações ocorrerão pela maioria simples e ao Presidente, o 

Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, pertence o voto de qualidade e sempre 

presidirá o Conselho. 

Conforme disposto no artigo 45 da referida Lei, cabe ao CONFEMA elaborar e aprovar o seu 

Regimento Interno. Assim, em 16 de agosto de 2011 o documento foi aprovado passando a 

definir mais detalhes sobre sua composição, atribuições e procedimentos a serem adotados em 

reuniões (Resolução n. 020/CONFEMA/2011). 

Dispõe o artigo 2º do Regimento Interno que as atribuições do CONFEMA serão exercidas por 

meio de Plenário (conselheiros e Presidente), órgão deliberativo e soberano, sendo de sua 

responsabilidade (i) deliberar sobre as decisões do CONFEMA; (ii) deliberar quanto à 

utilização dos recursos do FEMA; (iii) solicitar informações sobre assuntos pertinentes às suas 

atividades e de planos, programas e projetos custeados pelo FEMA à entidades públicas e 

privadas; (iv) baixar resoluções e autorizar a expedição de requerimentos e indicações; (v) 

propor mecanismos de avaliação dos projetos financiados pelo FEMA; (vi) deliberar sobre o 

relatório anual. 

Além do Plenário, a Secretaria Executiva (coordenador geral e Secretário Executivo) também 

exercerá as atribuições do CONFEMA. Dentre suas competências, destaca-se: (i) secretariar as 

reuniões do CONFEMA, elaborar as Atas das sessões, publicá-las no Diário Oficial da Cidade 
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de São Paulo; (ii) controlar a frequência dos conselheiros nas reuniões; e (iii) apresentar 

Boletins Trimestrais sobre a execução dos recursos do FEMA que deverão ser disponibilizados 

no site da SVMA. 

O CADES, por sua vez, é um órgão deliberativo da SVMA. Dentre suas atribuições, destaca-

se o fato de ser responsável por estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação 

de recursos do FEMA, tendo como fundamento o quanto estipulado pela Política Municipal do 

Meio Ambiente, bem como as diretrizes federais e estaduais. 

Conforme disposto no artigo 34 da Lei n.14.887/09, o CADES é constituído por 18 (dezoito) 

membros da sociedade civil e 18 (dezoito) membros do Poder Público, formado uma equipe de 

36 (trinta e seis) membros, todos com direito a suplente. É expresso no texto legal a garantia do 

princípio da paridade com a finalidade de garantir uma representação equilibrada, capaz de 

proporcionar chances iguais de defesa dos interesses da sociedade civil e da Administração 

Pública. 

Este princípio especialmente caracteriza a composição dos conselhos de direitos, uma vez que 

somente fortalece a sua existência e eficiência o critério de sua formação ser por igual número 

de representantes do poder público e da sociedade civil e ser representado por pessoas com 

representatividade e legitimidade para defender as questões que representam. É de fato uma 

igualdade quantitativa.  

Verifica-se a importância de análise e compreensão acerca dos conselhos municipais, conforme 

salientado por José Claudio Rocha (ROCHA, 2012), uma vez que esses se transformaram em 

mecanismos de controle, planejamento, implementação e fiscalização das políticas públicas e 

assumiram papel fundamental para interferir nas decisões de âmbito federal, estadual e 

municipal em prol da defesa dos interesses da coletividade. Portanto,  os Conselhos “têm hoje 

em ia uma atuação decisiva no processo de democratização do poder local, da ampliação do 

controle social sobre a gestão pública e na radicalização da democracia” (ROCHA, 2012). 

Vale lembrar que o caput do artigo 225 da Constituição Federal deixa expressamente 

consignada a responsabilidade da coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente 

equilibrado às futuras gerações. Portanto, a participação da sociedade civil nos Conselhos de 

Gestão na área de meio ambiente, concretiza mandamento fundamental. 

5. Desafios Jurídicos à gestão do FEMA 
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O artigo 56 da Lei n.14.887/09 dispõe sobre as formas de arrecadação de recursos do FEMA 

nos seguintes termos: 

Art. 56. O Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

fica reorganizado nos termos desta lei e constituído de recursos provenientes 

de: 

I - dotações orçamentárias a ele especificadamente destinadas; 

II - créditos adicionais suplementares a ele destinados; 

III - produto de multas impostas por infrações à legislação ambiental; 

IV - doações de pessoas físicas ou jurídicas; 

V - doações de entidades internacionais; 

VI - valores advindos de acordos, contratos, consórcios e convênios, termos 

de cooperação e outras modalidades de ajuste; 

VII - preço público cobrado pela análise de projetos ambientais e informações 

requeridas ao cadastro e banco de dados ambientais gerados por SVMA; 

VIII - rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio; 

IX - Compensação Financeira para Exploração Mineral - CFEM; 

X - indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extra-judiciais de áreas 

verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou clandestino do solo; 

XI - receitas advindas de Créditos de Carbono; 

XII - recursos advindos de Compensações Ambientais, Termos de 

Ajustamento de Conduta - TAC e Termos de Compromisso Ambiental - TCA, 

firmados com SVMA, bem como os valores aplicados em decorrência do 

descumprimento do estipulado naqueles instrumentos; 

XIII - valores recebidos pelo uso, por terceiros, de áreas sob a administração 

de SVMA; 

XIV - recursos provenientes das compensações financeiras devidas ao 

Município de São Paulo, em razão de restrição pela instituição de espaços 

territoriais especialmente protegidos por força de legislação federal ou 

estadual específica; 

XV - recursos provenientes de repasses ao Município de São Paulo, previstos 

em legislação de proteção e gestão ambiental, de recursos hídricos e de 

saneamento; 

XVI - recursos provenientes de repasses ao Município de São Paulo, relativos 

a ICMS, definidos por lei estadual específica; 

XVII - outras receitas eventuais. 

 

Conforme exposto, o FEMA possui diferentes formas de obtenção de recursos de recursos, 

porém a Lei n.14.887/09 não traz mais detalhes acerca da pluralidade de fontes. Verifica-se que 

alguns incisos como o I, XIII e VXII têm potencial de abranger quantia significativa de recursos 

sem muito esclarecer sobre a sua origem. 

Além disso, o FEMA não possui um regimento interno e o Decreto n. 52.153/11 que o 

regulamenta não acrescenta mais informações e regras sobre a arrecadação de recursos. Em 



14 
 

consulta à página eletrônica da SVMA6 foi possível constatar a inexistência de qualquer 

divulgação do montante que o referido Fundo reúne. 

O FEMA até hoje limitou-se a declarar a quantia específica que destina a determinado projeto 

ou atividade a ser executada pela própria Administração Pública. A falta da exposição desses 

dados corrobora na ofensa ao princípio da publicidade. 

Esse princípio está previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal7. Salienta Alessandro 

Dantas Coutinho e Ronald Kruger Rodor (Rodor e Krüger, 2015) que à Administração Pública 

compete a gestão dos interesses alheio, portanto, essa deve ao verdadeiro titular do poder, o 

povo (CF, art. 1º, caput), prestar contas de sua conduta. “É nesse sentido que o princípio da 

publicidade desponta como aquele que determina ao gestor prestar contas com a coletividade, 

ser transparente, pois, ao fim e ao cabo, administra algo que é da coletividade.” (Rodor e Krüger, 

2015). 

É possível mencionar como exemplo a Ata da 214ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de 

agosto de 2018, com a divulgação dos recursos disponibilizados pelo Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos. O documento torna público a indicação de quanto foi arrecadado e decorrente 

de quais atividades como doações, multas do Código de Defesa do Consumidor e condenações 

judiciais envolvendo bens e direitos de valor artístico, exemplo que deveria ser seguido pelo 

FEMA. 

Segundo determinado pelo artigo 58 da Lei n. 14.887/09, os recursos devem ser depositados 

em conta especial, a qual será mantida em instituição financeira e eles serão aplicados pela 

SVMA, direta ou indiretamente, por intermédio de convênios, termos de parceria, acordos, 

ajustes ou outros instrumentos previstos em lei (14.887/09, art. 59).  

Conforme considerações feitas por Abraham (ABRAHAM, 2017, 138): 

A razão para que determinados recursos não sejam contabilizados de 

maneira genérica, juntamente com todas as demais receitas públicas, e 

sejam direcionados aos fundos públicos, é permitir o atendimento de 

determinado programa, ação ou atividade de forma individualizada, 

uma vez que, ingressando com regularidade o recurso no fundo, sua 

destinação será vinculada à razão da sua existência, permitindo o 

controle da realização das despesas públicas conforme a vinculação às 

                                                           
6Endereço eletrônico: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/confema/index.php?p=3299 
7 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:[...].” 
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respectivas receitas públicas. Portanto, a lei instituidora do fundo 

especial deverá identificar a origem dos recursos financeiros que o 

integrarão e a destinação que deverão ter, ou seja, deverá aquela 

norma descrever os objetivos da existência do fundo e identificar 

precisamente o que deverá ser feito com o dinheiro do fundo. 

De acordo com o exposto no item 3, os diplomas legais do FEMA estabeleceram a finalidade a 

ser atingida; porém, não há previsão legal de metas a serem atingidas pelo Fundo ou qualquer 

indicação de critério para a implementação de plano de governo. Todavia, tal conduta é muito 

importante, principalmente no caso dos fundos ambientais, como ponderado por Manoel Serrão 

Borges Sampaio e Denerussom e exposto no item 3 do presente trabalho. 

A disponibilidade de recursos dos fundos deve sempre observar a origem de fato desses, com 

objetivo de direcionar o montante originado de alguma atividade ao desenvolvimento de 

projetos com aquela específica atividade8.  

Ainda, nota-se a existência de um Programa de Metas elaborado pelo Município de São Paulo, 

conforme salientado pelo Professor Ricardo Pedro Guazzelli Rosario9, o qual as estipula 

abrangendo os eixos de desenvolvimento social, humano, urbano e meio ambiente, econômico 

e gestão e institucional.  

Abaixo serão apresentados dois quadros, o primeiro se refere às metas estipuladas pelo Governo 

Municipal de 2009 até 2020 que se enquadram na finalidade de atuação do FEMA. Não foi 

possível analisar os Programas de Metas dos anos anteriores, uma vez que em consulta à página 

eletrônica da Prefeitura de São Paulo, foi constatado que não estão disponibilizados os 

Programas de Metas dos Governos no período de “2001 a 2004” e “2005 a 2008”. 

Posteriormente, será apresentado um quadro retratando as atividades efetivamente 

desenvolvidas durante o período de 2009 a 2017 com recursos do FEMA para que se possa 

comparar o grau de comprometimento dos projetos executados pelo Fundo à luz das estratégias 

do Governo do Município de São Paulo. 

Quadro 1: Metas dos Programas de Metas de 2009 a 2012 e 2013 a 2016 compatíveis com a 

destinação de recursos do FEMA 

 

 Meta 51: 50 novos parques urbanos, naturais e lineares. 

Meta 52: 8000.000 árvores plantadas. 

Meta 53: 2 novos viveiros de plantas. 

                                                           
8 Informação verbal. Conversa com o Professor de Direito Ambiental Dr. Ricardo Pedro Guazzelli Rosario da 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 23 de outubro de 2018. 
9 Informação verbal. Conversa com o Professor de Direito Ambiental Dr. Ricardo Pedro Guazzelli Rosario da 

Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 23 de outubro de 2018. 
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Programa de 

Metas de 2009 

a 2012 

Meta 55: 45 áreas de interesse ambiental na Operação Defesa das 

Águas fiscalizadas e monitoradas. 

Meta 57: 27 intervenções de recuperação ambiental e urbanística em 

Guarapiranga e Billings. 

Meta 63: Mais 58 córregos no Programa Córrego Limpo. 

Meta 77: 61 novos Ecopontos. 

Meta 78: 2 centros de capacitação para cooperados de reciclagem de 

lixo. 

Meta 79: 9 centrais de triagem de material reciclável. 

Meta 80: 1.000 Postos de Coleta Voluntária de Material Reciclável. 

Meta 82: Financiar 18 projetos com recursos provenientes da venda 

de crédito de carbono. 

Meta 83: Reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa. 

Meta: 100 km de ciclovias e ciclofaixas. 

Meta 113: Reduzir 8% do consumo de energia no sistema de 

iluminação pública. 

Meta 116: Implantar 29 hortas-escolas. 

Meta 122: 4 campanhas educativas sobre sustentabilidade urbana. 

 

Programa de 

Metas de 2013 

a 2016 

Objetivo 14: Proteger os recursos naturais da cidade, conservando as 

áreas de mananciais, ampliando o sistema de áreas verdes, 

preservando os recursos hídricos e monitorando as áreas de risco. 

Objetivo 15: Ampliar a coleta seletiva de resíduos secos e orgânicos 

com a inclusão de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

Objetivo 16: Melhorar a mobilidade urbana universal, dando 

prioridade aos meios públicos de transporte. 

Objetivo 17: Reduzir a ocorrência de enchentes e alagamentos. 

 

Programa de 

Metas de 2017 

a 2020 

Meta 23: Plantar 200 mil árvores no município, com prioridade para 

as 10 Prefeituras Regionais com menor cobertura vegetal. 

Meta 24: Reduzir em 500 mil toneladas o total dos resíduos enviados 

a aterros municipais no período de 4 anos em comparação ao total do 

período 2013-2016. 

Meta 26: Aumentar em 10% a participação dos modos ativos de 

deslocamento (de bicicleta, a pé e outros modos ativos), até 2020.  

Meta 28: Reduzir em 15% (156.649 ton) a emissão de CO2, em 50% 

(37 ton) a emissão de material particulado e em 40% (1.999 ton) a 

emissão de NOx pela frota de ônibus municipais até 2020. 

Meta 30: 210 mil famílias beneficiadas por procedimentos de 

regularização fundiária. 

Meta 32: Reduzir em 15% (3,4 km²) as áreas inundáveis da cidade. 

Meta 33: Implantar um novo padrão de uso racional da água e 

eficiência energética em 100% dos novos projetos de edificações. 

Meta 35: Valorização do Centro com intervenções urbanísticas 

visando a requalificação e revitalização de espaços livres e passeios 

públicos em 145 mil m². 

Fonte: Programa de Metas de 2009 a 2012, Programa de Metas de 2013 a 2016 e Programa de 

Metas de 2017 a 2020 disponíveis na página eletrônica da Prefeitura Municipal de São Paulo10. 

 

                                                           
10 Endereço eletrônico: http://programademetas.prefeitura.sp.gov.br/versoes-anteriores 
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Quadro 2: Projetos aprovados e projetos executados nos anos de 2009 a 2017 

 

Relatório de 

Atividades 

CONFEMA -

2009 

Implantação de Praças 

Desapropriação de imóvel 

Implantação de Ecopontos 

Obras e Serviços para implantação da Escola de Marcenaria do 

Parque Anhanguera 

Relatório de 

Atividades 

CONFEMA -

2010 

Projeto Horta na Escola 

Levantamento Topobatimétrico do Lago da Rua Diamantina 

Projeto Executivo para Tratamento de Esgoto do Centro de 

Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) Parque Anhanguera 

Ajuste Orçamentário da Contratação de Obras e Levantamentos, 

Estudos e Projetos de Viveiros de Arbóreas 

Brinquedoteca Ambiental e Sala Verde no Parque Santo Dias 

Monitoramento e Manejo de Espécies em Extinção no Parque 

Santo Dias 

Serviços e Obras em Praças 

Monitoramento e Manejo de Espécies em Extinção no Parque 

Santo Dias 

Desapropriação para implantação de parques 

Programa de educação ambiental em parques 

Relatório de 

Atividades 

CONFEMA -

2011 

Formação de Artesãos em Prod. Rest. e Cons. de Artefatos de 

Madeira 

Serviços de energia elétrica para Parques 

Paisagismo para parques 

Pavimentação de vias 

Desapropriação para implantação de parques 

Obras de cercamento em parques 

Relatório de 

Atividades 

CONFEMA -

2012 

Modernização da Infraestrutura Elétrica do Sistema Trólebus 

Desapropriação de área para implementação de parques 

Paisagismo para o Trecho do Parque Linear Rio Verde 

Complementação de Aditivo de Valor para Execução de Serviços 

e Obras de Complementação e Recuperação do cercamento do 

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo 

Leilão de Créditos de Carbono 

Relatório de 

Atividades 

CONFEMA -

2013 

Obras de Contenção de Talude do Córrego Cagaçu – Parque 

Sapopemba 

Execução de Serviço para Implantação da SABESP 

Desapropriação 

Manejo de parques 

Obras e manutenção de parques 

Relatório de 

Atividades 

CONFEMA -

2014 

Pavimentação leito Via Maria Trindade - Pq. Anhanguera 

Obras manutenção geral das instalações Parque da Ciência. 

Vigilância de Parques 

Ecopontos 

Manejo de parques 

Desapropriação de área para implantação do Parque Chácara do 

Jóquei 
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Remanejamento de recursos para modernização de infraestrutura 

elétrica do Sistema de Trólebus e revitalização de Estação 

Transformadora ETR Ipiranga 

Relatório de 

Atividades 

CONFEMA -

2015 

Vigilância e Segurança para Parques 

Manejo e Conservação dos Parques Urbanos e Viveiros 

Municipais dos Parques Naturais e das Áreas de Proteção 

Ambiental  

Readequação das Calçadas e Cercamento do Parque Chácara 

Jockey 

Suplementação  de Implantação – Parque Paraisópolis 

Implantação da Rede Estrutural Cicloviária para o Município de 

São Paulo - referente à 2ª etapa de ciclovia – 50 Km 

Aquisição de equipamentos de áudio para criação dos polos de 

educação ambiental 

Compra de tendas pantográficas para a criação dos polos de 

educação ambiental 

Manutenção e Conservação Predial do Parque Chácara Jockey 

Sondagem e Parecer Técnico de Fundação para Reforma dos 

Edifícios Existentes na Chácara Jockey destinados a Implantação 

de Programas Culturais 

Plantio e Manutenção de Mudas de Árvores no Município de São 

Paulo 

Readequação do Cercamento do Parque Chácara Jockey – Trecho 

3 B, Av. Professor Francisco Morato 

Manutenção Predial do Parque Chácara Jockey – Fase 3 – Núcleo 

Baias 

Manutenção e Conservação Predial do Parque Chácara Jockey – 

Fase 3 B 

Manutenção e Conservação Predial do Parque Chácara Jockey – 

Fase 4 

Manutenção e Conservação Predial do Parque Chácara Jockey – 

Conjunto de cocheiras Fase 2 

Manutenção Predial do Parque Chácara Jockey – Fase 3 – Núcleo 

Baias 

Manutenção e Conservação Predi Manutenção e Conservação 

Predial do Parque Chácara Jockey – Fase 2 C al do Parque Chácara 

Jockey – Fase 4 B 

Manutenção e Conservação Predial do Parque Chácara Jockey – 

Fase 3. 

Mudas de Espécies Ornamentais Herbáceas, Arbustivas, Arbóreas 

e Manutenção e Conservação dos Viveiros Municipais. 

Manejo e Conservação dos Parques do Grupo Sítio Morrinhos 

Manejo e Conservação dos Parques do Grupo Chácara do Jockey 

Apoio à realização do XIX Congresso Brasileiro de Arborização 

Urbana 

Relatório de 

Atividades 

Aprovação da utilização dos recursos oriundos de Crédito de 

Carbono, no valor de R$ 567.714,23, para a  

Automação dos Sistemas de Abastecimento de Água dos Prédios 

existentes no Parque Anhanguera. - PA  

2016-0.012.468-9;  
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CONFEMA -

2016 

Aprovação de utilização dos recursos oriundos de Crédito de 

Carbono, no valor de R$ 2.789.735,17 para  

Execução de Serviços e Obras de Implantação da Fase 2 do 

Sistema de Tratamento de Efluentes – CRAS  

Anhanguera - PA 2012-0.307.327-1;  

da utilização dos recursos oriundos de Crédito de Carbono, no 

valor de R$ 3.100.229,86, para a  Contratação de Serviços e Obras 

de Implantação da Área-1 do Parque Nair Belo. - PA (SEI)  

6027.2016/0000144-4. 

Contratação de Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial 

Desarmada para o Grupo Sul (Valor: R$ 455.450,78) 

Contratação de Melhoria de Red de Abastecimento de Água no 

Parque Anhanguera, nos Prédios do Complexo CEMACAS 

(Hospital Veterinário) (Valor: R$ 567.714,23) 

Contratação de Serviços e Obras de Implantação da Área 01 do 

parque Nair Belo (Valor: R$ 3.100.229,86) 

Execução de Serviços e Obras de Implantação da Fase 02 do 

Sistema de Tratamento de Efluentes – CRAS Anhanguera (Valor: 

R$ 2.789.735,11) 

Relatório de 

Atividades 

CONFEMA -

2017 

Projeto piloto de monitoramento de parques e áreas verdes da 

cidade de São Paulo, com a utilização de imagens de satélite 

tratadas por algoritmos  

Projeto de modernização de equipamentos e sistemas de 

informatização do licenciamento ambiental  

Projeto de ações para a implementação, difusão e monitoramento 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no 

município de São Paulo  

Implementação de projeto de defesa e proteção do patrimônio 

ambiental visando a contenção de erosão e drenagem que 

comprometem as instalações do Parque do Carmo  

Implementação de projeto de defesa e proteção do patrimônio 

ambiental, visando a contenção de erosão no viveiro do 

CEMUCAM  

Projeto de Investigação em área de interesse ambiental na Avenida 

Embaixador Macedo Soares, 6000 - Vila Leopoldina  

Projeto de implementação do Inventário de Gases de Efeito Estufa 

previsto na Política de mudança do clima no município de São 

Paulo  

Projeto de Investigação em área de interesse ambiental, objeto de 

ocupação irregular na Av. Presidente Wilson, 6741  

Projeto de Elaboração do Plano de Manejo da APA Municipal 

Bororé-Colônia   

Projeto Piloto de Diagnóstico e Tratamento Fitossanitário da 

População Arbórea da Cidade de São Paulo Projeto de 

Implantação de Parques 

Fonte: Relatório de Atividades CONFEMA -2009, Relatório de Atividades CONFEMA -2010, 

Relatório de Atividades CONFEMA -2011, Relatório de Atividades CONFEMA -2012, 

Relatório de Atividades CONFEMA -2013, Relatório de Atividades CONFEMA -2014, 
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Relatório de Atividades CONFEMA -2015, Relatório de Atividades CONFEMA -2016 e 

Relatório de Atividades CONFEMA -2017. 

 

Analisando os Relatórios de Atividades CONFEMA dos anos de 2009 a 2012 e comparando 

com o Programa de Metas desse período, verifica-se que a atuação do FEMA teve impacto 

positivo no que diz respeito à implantação de Ecopontos, incentivo à construção de horta nas 

escolas, obras para criação de viveiros de arbóreas, implantação de parques e plantio de árvores. 

Com relação Relatórios de Atividades do CONFEMA dos anos de 2013 a 2016 à luz do 

Programa de Metas, o FEMA também desenvolveu projetos que estavam de acordo com os 

objetivos como, por exemplo, implementação de obras para tratamento de efluentes, 

implementação de parques, plantio de mudas e implantação de Ecopontos. Vale ressaltar que 

entre os Programas de Metas mencionados, o do período em questão foi o mais genérico.  

E, considerando as informações dos Relatórios de Atividades do CONFEMA do ano de 2017, 

a implementação de projeto de defesa e proteção do patrimônio ambiental visando a contenção 

de erosão e drenagem das instalações do Parque do Carmo são compatíveis com as Metas 32 e 

35 descritas no Quadro 1. 

Por fim, alguns Relatórios de Atividades do CONFEMA são mais detalhados do que outros, 

facilitando de fato a transparência dos projetos executados. No entanto, para maiores 

esclarecimentos acerca de cada projeto aprovado é necessário entrar em contato com o 

Departamento de Políticas Públicas da SVMA. 

Ainda, para sintetizar o Quadro 2 foram elencadas atividades gerais executadas pelo FEMA. É 

possível identificar na maioria dos Relatórios, por exemplo, quais parques foram 

implementados, bem como o montante de dinheiro utilizado. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nas informações apresentadas, é possível traçar algumas conclusões sobre os fundos 

ambientais, com ênfase no Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Conforme já mencionado, é evidente a ausência de aprofundamento acadêmico sobre os fundos 

públicos, fundos ambientais e fundos ambientais públicos. 

Independentemente de sua sistematização, é indubitável o viés social que os fundos ambientais 

públicos apresentam, a exemplo dos fundos ambientais. A destinação de recursos do FEMA, 

conforme estabelecido no artigo 57 da Lei n. 14.887/09, remete aos fundamentos da República 
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e da Ordem Econômica, conforme artigos 1º, III, e 170, VI, ambos da Constituição Federal de 

198811, a dignidade da pessoa humana e a defesa do meio ambiente. 

Sendo assim, os fundos ambientais se constituem como importante instrumento de atuação 

governamental e de entidades civis capazes de desenvolver políticas públicas com diferentes 

escopos, desde a conservação do meio ambiente, a educação ambiental até o fomento à pesquisa 

científica, tendo como essência o desenvolvimento sustentável. 

O FEMA se enquadra na classificação determinada por Barry Spergel no tocante à categoria 

mista, uma vez que é evidente a participação conjunta da sociedade civil, por meio de 

Organizações não Governamentais e do Poder Público. 

No que concerne à origem dos recursos adquiridos pelo FEMA, conforme demonstrado, o artigo 

53 da Lei n. 14.887/09 prevê muitas possibilidades, e à míngua de relatórios discriminativos no 

endereço eletrônico da SVMA, é visível a ofensa ao princípio da publicidade disposto no artigo 

37, caput, da Constituição Federal de 1988.  

Nessa lógica, em consulta ao site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, constatou-

se que a obtenção de recursos é objeto de alguns processos em tramitação, como por exemplo, 

o TC/003266/2007 (720032660745); TC/002309/2009 (720023090982); TC/000115/2015 

(720001151563); TC/001046/2016 (720010461669), TC/001057/2014 (720010571413); e 

TC/002748/2008 (720027480831), o primeiro com escopo de verificar a origem dos recursos e 

os demais com o objetivo de verificar se os recursos recebidos foram devidamente aplicados 

em conformidade com a sua finalidade12.  

Verifica-se que mesmo com a divulgação dos relatórios anuais, existe investigações em 

andamento para compreender mais detalhadamente a origem dos recursos e sua respectiva 

aplicação. Portanto, em cumprimento ao dever de transparência da Administração Pública, é de 

                                                           
11 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana; 

e 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
12 Conforme disponível no link: https://portal.tcm.sp.gov.br/ConsultaProcesso 
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extrema importância que o FEMA converta esforços para prestar o devido esclarecimento 

acerca dos dois segmentos mencionados.   

Como última conclusão, com o presente trabalho foi possível identificar a constante atuação do 

FEMA demonstrando sua participação ativa na conquista das finalidades às quais se vincula, 

como também, o quão importante seus recursos são para manutenção de serviços públicos 

como, por exemplo, a manutenção de parques. Assim, fica como alarme a relevância de uma 

boa gestão, total controle da origem de seus recursos e sua coerente aplicação. 
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