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No contexto econômico atual a sociedade está composta por três setores distintos; sendo o 

Primeiro Setor representado pelo Estado, o Segundo Setor é composto pelas empresas privadas, 

com finalidade lucrativa. Por fim, o Terceiro Setor envolve uma diversidade de organizações 

sem fins lucrativos e não governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter 

público. O Terceiro Setor surgiu de uma necessidade da sociedade civil organizada em 

promover ações voltadas para o âmbito social, educacional, cultural e ambiental, a fim de suprir 

a ineficiências do Estado em atender as crescentes demandas econômico-sociais das 

populações. A contabilidade neste setor é importante, pois contribui na gestão, controle e 

planejamento de suas atividades, demonstrando transparência e confiabilidade das informações, 

uma vez que a maioria dos recursos financeiros é captada mediante doação de terceiros ou 

repasse de recursos públicos. Diante desse contexto, o presente estudo em desenvolvimento tem 

como objetivo geralidentificar as contribuições da Contabilidade na prestação de contas e 

transparências pelas organizações religiosas. Para atingir o objetivo geral, elencou-se como 

objetivos específicos: caracterizar o seguimento do terceiro setor com foco em entidades 

religiosas;apresentar as normas da contabilidade aplicada ao terceiro setor;analisar o uso de 

instrumentos contábeis pelos responsáveis das organizações religiosas; e identificar elementos 

que possam compor o processo de prestação de contas nas organizações religiosas. Para 

alcançar os objetivos, inicialmente serárealizada uma revisão de literatura, em livros, 

monografias e artigos científicos, seguida de uma pesquisa bibliográfica de natureza descritiva 

e com abordagem quantitativa.Quanto ao seu delineamento será desenvolvido um estudo de 

caso onde será realizado através de aplicação de questionário aos gestores das entidades para 

melhor compreender o objeto investigado. Essa pesquisa será realizada na sede do município 

de Governador Mangabeira-BA, com análise em três organizações religiosas das 9 existentes. 

Mesmo diante de uma pesquisa em andamento, pode-se observar, através de contatos com essas 

organizações e leituras preliminares que as mesmas apresentam um modelo particular de 

prestação de contas, muito voltada a um público interno reduzido, que pode ser decorrentes 

limitações de conhecimento em processos gerenciais, poucoacesso a tecnologias de gestão e 

falta de conhecimento da legislação aplicada ao setor. Diante disso, espera-se que a 

contabilidade apresente instrumentos necessários, objetivos, úteis e acessíveis para essas 

organizações e que as mesmas conheçam e pratiquem tais ferramentasde forma a atender as 

exigências formais, legais e contribuir para a transparência e confiabilidade nas atividades 

desenvolvidas por essas instituições. 
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