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RESUMO
INTRODUÇÃO: No contexto em que a administração pública se encontra, o gerenciamento
eficaz dos recursos públicos se torna imprescindível durante todo o processo de gestão. Neste
aspecto, destaca-se a importância e a necessidade de um planejamento coerente e articulado,
que atenda às necessidades dos projetos e programas que agregam resultados positivos no
desenvolvimento das políticas públicas. OBJETIVO: A pesquisa tem como objetivo analisar a
eficácia dos instrumentos de planejamento e controle dos órgãos públicos por meio de um
estudo de caso no município de Santa Fé do Sul-SP. METODOLOGIA: Quanto aos
procedimentos metodológicos, este estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica
seguida de um estudo de caso no município de Santa Fé do Sul-SP. Para melhor caracterizar
os efeitos do planejamento orçamentário, as amostras utilizadas na pesquisa consideram o
biênio de 2014 e 2015 do Plano Plurianual. Também foram objetos de análise a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual dos respectivos anos da amostra.
RESULTADO: Os resultados evidenciam que a baixa participação popular e a ausência da
definição de programas de governo durante a elaboração das peças de planejamento provocam
um alto índice de alterações orçamentárias. Os investimentos em saúde e educação são
atingidos, porém o fato de estarem muito além dos limites mínimos legais compromete a
aplicação de recursos em outras áreas. CONCLUSÃO: Visto ser o planejamento orçamentário
ação fundamental na administração pública, é essencial o cumprimento dos princípios
constitucionais, em especial ao da eficiência, capaz de propiciar aos cidadãos serviços de
qualidade que satisfaçam as necessidades coletivas.
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