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As associações têm importante papel na integração social de pessoas portadoras de 

deficiências, dando-lhes acesso a serviços assistenciais e educacionais que possuem grande 

dificuldade de inclusão. Com filial sediada em Feira de Santana – BA, a APAEpossui 

umreconhecimento por parte da população a respeito de seus serviços prestados para a 

sociedade.Levando em consideração a importância da boa gestão dos recursos destinados  a 

estas entidades do terceiro setor o objetivo geraldesta pesquisa é: Demonstrar por meio das 

demonstrações contábeis a relevância do disclosure no processo de transparência das 

entidades do terceiro setor.Quanto à metodologia a pesquisa apresenta-se como uma 

descritiva e delineamento em forma de pesquisa de campo, pois buscará avaliar a importância 

do disclosure contábil para sua transparência e consequentemente atrair maior captação de 

recursos por meio de subvenções (Governo) ou doações (Empresas Privadas), esta pesquisa se 

enquadra como qualitativa onde buscará descrever através da análise das informações 

contidas nas demonstrações a forma que, os gestores,utilizam osrecursos financeiros da 

associaçãono município de Feira de Santana – BA. Quanto aos procedimentos metodológicos 

inicia-sepor uma revisão bibliográfica, pois serão utilizados manuais, artigos científicos, 

revistas,normas contábeis, posteriormente sendo feita a análise documental. Será aplicada 

como instrumento de coleta de dados o acesso as informações contábeis contidas no portal da 

Filial da APAE, que está situada no município de Feira de Santana – BA.A partir disso a 

pesquisa busca evidenciar por meio do disclosure contábil, se a associação, no que tange a 

transparência nas entidades do terceiro setor por parte das suas demonstrações financeiras, 

estão seguindo ou não o padrão estabelecido pela Instrução Técnica Geral 2002 (R1).Logo os 

resultados estão sendo analisados junto asinformações contábeis divulgadas pelaAPAE, 

verificando e comparando de forma detalhada a estrutura das informações contidas na ITG 

2002 (R1) com as da APAE e se seguem o mesmo padrão. 

PALAVRAS-CHAVE: Associações. Contabilidade. Disclosure. ITG 2002 (R1). Terceiro 

Setor. 

 

                                                           
 Graduando do curso de Ciências Contábeis- FAMAM. Governador Mangabeira – Bahia. Email: 

rafael.adson.31@gmail.com 
 Docente – FAMAM. Especialista em Direito Público pela Universidade Anhanguera. Mestrado em 

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente na Faculdade Maria Milza Famam, em andamento  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3030749615396505 Email: karlaklarto@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/3030749615396505

