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As organizações classificadas como terceiro setor tem como foco atividades voltadas a 

assistência social, cultura, gratuidade da saúde, segurança alimentar e nutricional e educação, 

com a finalidade de suprir as demandas da sociedade que não são alcançadas pelo primeiro 

setor (Estado), e nem pelo segundo setor (mercado). A prestação de contas para as entidades do 

Terceiro Setor. Para garantir isenções tributárias as organizações precisam adquirir títulos, 

certificados, registros e qualificações que apresentadas juntamente com a prestação de contas, 

lhes dão o direito de requerer isenções. O presente estudo tem como objetivo geral verificar de 

que forma a contabilidade pode contribuir na prestação de contas para isenção de INSS Patronal 

em uma entidade do Terceiro Setor no município de Cachoeira-Bahia. Para tanto, foi realizada 

uma revisão bibliográfica para o embasamento teórico com a utilização de livros e artigos 

científicos. Quanto à classificação metodológica utiliza-se uma pesquisa descritiva para apontar 

peculiaridades para garantir isenção e imunidade tributária. Pretende-se que a abordagem seja 

de caráter qualitativo e quantitativo, para evidenciar quantas e quais entidades usufruem dessas 

imunidades e isenções no município de Cachoeira-Bahia e quanto ao delineamento o trabalho 

será um estudo de caso no qual os procedimentos envolvem a utilização de uma de entrevistas 

semi-estruturada com perguntas subjetivas direcionadas aos profissionais da contabilidade que 

estejam em contato com o setor contábil, para saber se os contadores fazem de fato o balanço 

das entidades de Terceiro Setor e se orientam as mesmas sobre os benefícios que tem direito. 

Diante disso, espera-se que os resultados sejam alcançados mediante a análise dos dados 

coletados, com o intuito de saber, se as contabilidades de Cachoeira –Bahia contribuem na 

prestação de contas e orientam as entidades nos percursos, que correspondem as imunidades e 

as isenções de tributos e ainda da imunidade das contribuições para a seguridade social, 

previstos na legislação nacional. 
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