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Condutas diferentes

Ao observarmos e compararmos as condutas de comportamentos entre aqueles que 

oferecem serviços públicos ou privados com aqueles que recebem esses serviços, ou seja, a 

população,  percebe-se que esta não se apresenta com a mesma eficiência  dos órgãos ou 

empresas  prestadoras  de  serviços,  quando  se  trata  de  cumprimentos  de  obrigações, 

legislações, prazos, compromissos, etc.

A  diferença  de  tais  condutas  entre  o  cidadão  e  os  órgãos/empresas  é  que  estas 

cumprem muito bem o seu papel na hora de cobrar pelos seus serviços oferecidos, enquanto 

que o  cidadão não exerce a mesma prática,  quando deveria  ser  um hábito  daqueles  que 

desejam exercitar os seus direitos.

 Para bem desempenharem seus papéis de cobradores, os órgãos/empresas certamente 

estão acompanhando, controlando e fiscalizando os usuários na utilização de seus serviços. O 

bom  papel  de  cobradores  dos  órgãos  prestadores  de  serviços  ao  cidadão  é  claramente 

evidenciado em exemplos básicos como: na obrigação de pagamento de contas no prazo, 

sejam elas de água, luz ou telefone; prazo fixado para a entrega de declarações de imposto de 

renda;  pagamentos  de  impostos  (IPTU,  IPVA,  ICMS,  IR,  etc.).  Se  deixar  de  cumprir  tais 

obrigações, o contribuinte ou consumidor sabe muito bem o quanto pagará por isso. Por que 

nós cidadãos não fazemos o mesmo?

 Invertendo os papéis, deve o cidadão ter a consciência de que é possível fazer esse 

mesmo tipo de acompanhamento, controle e fiscalização. Em relação aos serviços prestados 

por  empresas  privadas,  deve-se  cobrar  pela  qualidade  do  serviço  e  principalmente  por 

seriedade e respeito no trato com o consumidor.

 Das pessoas ou órgãos responsáveis por gerenciar dinheiro público, como Prefeitos, 

Governadores ou qualquer outro administrador, o cuidado deve ser ainda maior, pois se trata 

de acompanhar e fiscalizar o nosso dinheiro, aquele que pagamos caro de forma compulsória 

através dos impostos e taxas.

 Assim como os gestores públicos exercem seus poderes para cobrar dos cidadãos, 

estes podem e devem fazer o mesmo. Como? Se organizando, acompanhando, fiscalizando e 

cobrando a correta aplicação do dinheiro público; se foram cumpridas as obrigações legais; se 

os pagamentos tiveram seu destino certo; se as ações de governo foram realmente executadas 
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de acordo com o planejado e trouxeram efetivamente os benefícios esperados pela população; 

se prestaram corretamente suas contas dentro padrões e prazos estabelecidos; etc.

 Meios para se verificar tudo isso, o cidadão dispõe através de várias opções. Uma delas 

é a transparência, que é um dos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual determina 

que o Poder Executivo até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, demonstre e avalie 

o  cumprimento  das  metas  fiscais  de  cada  quadrimestre,  em audiência  pública  nas  Casas 

Legislativas estaduais e municipais, bem como exige que seja dada ampla divulgação, inclusive 

em meios eletrônicos de acesso público.

 Serão  demonstrados  à  sociedade  os  planos,  orçamentos  e  leis  de  diretrizes 

orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 

Execução  Orçamentária  e  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal;  e  as  versões  simplificadas  desses 

documentos, de modo a facilitar o entendimento do cidadão comum.

 Note-se, portanto que a diferença no trato de cumprimentos de obrigações está nas 

condutas desempenhadas pela população em relação aos prestadores de serviços e aos nossos 

governantes.  Enquanto  estes  se  utilizam  do  poder  para  fazer  as  devidas  cobranças  à 

sociedade, esta não se faz valer do poder que dispõe para exercer o mesmo tratamento na 

cobrança de seus direitos.
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