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Resumo: Este resumo expandido faz parte das atividades para submissão ao I Encontro de Inovação
Tecnológica e Ensino de Ciências - EITEC, apresenta parcialmente os resultados do Projeto
PROAGRUPAR, pesquisa em desenvolvimento que visa verificar a importância da utilização da
Contabilidade como instrumento de gestão e controle do patrimônio em entidades do Terceiro Setor,
tendo como objetivo principal analisar a importância do uso da Contabilidade como instrumento de
gestão e controle do patrimônio nas Associações de Moradores de Bairros no Município de Picos, no
Estado do Piauí. Entidades do Terceiro Setor possuem objetivos próprios em seus estatutos que norteiam
o desenvolvimento do espaço geográfico, político-social, econômico e cultural em que estão inseridas. A
pesquisa investiga a utilização da Contabilidade nas associações. O trabalho trata de uma compilação
bibliográfica, assim como de levantamento de dados. A pesquisa é quantitativo-qualitativa de caráter
exploratório, e realizado um diagnóstico da existência de associações de moradores de bairros na cidade
de Picos e consequente utilização de adequadas rotinas contábeis e obrigações acessórias anuais nessas
entidades.
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1. Introdução
Nesta pesquisa é desenvolvida a construção do conhecimento científico através da
utilização de procedimentos metodológicos procurando descobrir novos fatos ou dados no campo
do conhecimento das Ciências Sociais, na Contabilidade e sua relação com as Associações de
Moradores de Bairros, denominadas de entidades do Terceiro Setor.
Segundo Ferreira (1988), a pesquisa científica constitui-se em um estágio essencial para
o processo de produção do conhecimento científico,
pressupõe o desenvolvimento de determinados passos, sistematicamente planejados,
segundo uma lógica específica, em que esteja posta com clareza e objetividade um
problema a ser investigado, os caminhos a serem percorridos para a construção das
respostas e, finalmente, as respostas esperadas segundo referências teóricas específicas.
(Ferreira. 1988, p. 117)

O tema central está relacionado ao estudo da Contabilidade como uma ciência. Num
contexto geográfico da cidade distribuído em bairros, surgem as associações de moradores de
bairros, inseridas no Terceiro Setor, conforme SOUSA (2011, p. 80), “o surgimento das
associações está atrelado à busca de atendimento de necessidades imediatas da população que
representam”.
Entidades do terceiro setor possuem um patrimônio, que necessitam de uma
continuidade, a partir do acompanhamento da gestão e da Contabilidade, através das ações dos
seus associados e da sua diretoria. As associações necessitam ter uma constante gestão e controle
de informações do seu patrimônio, através e das técnicas contábeis de escrituração, que são
atividades técnicas com procedimentos profissionais na área contábil. Um melhor conhecimento
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dessas técnicas contábeis proporcionará a esta entidade uma melhor organização financeiraeconômica e continuidade da entidade.
A Contabilidade como “ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e
registro relativo aos atos e fatos da administração econômica”, pode e deve contribuir de
controlar o patrimônio. (Fabretti, 2009).
Baseado neste estudo de gestão do patrimônio o objetivo desta pesquisa reside em
analisar a importância do uso da Contabilidade como instrumento de gestão e controle do
patrimônio nas associações de moradores de bairros no Município de Picos, no Estado do Piauí.
2 Procedimentos Metodológicos
Ressalta-se a importância deste projeto de pesquisa no aprofundamento do estudo
teórico da relação da Contabilidade com as Associações de Moradores. Com prazo de junho de
2011 a agoso de 2012, na fase inicial, será bibliográfica, e estará relacionada ao estudo do
conceito, classificação e função da Contabilidade e seu objeto, o patrimônio, e Normas Técnicas
de Contabilidade nas entidades do Terceiro Setor, mais especificamente nas Associações de
Moradores de Bairros.
A realização da pesquisa de caráter exploratório quantitativo-qualitativo na cidade de
Picos traz um diagnóstico da existência de associações de moradores de bairros na cidade de
Picos e consequente utilização de adequadas rotinas contábeis e obrigações acessórias anuais
nessas entidades. A quantidade bairros 31 bairros existentes neste município vem levantar uma
necessidade de que estes aglomerados urbanos possuam entidades sociais. Tem-se como
universo da pesquisa, embasado em Sousa (2011), pela quantidade de associações de moradores
existentes na cidade que utilizam a Contabilidade para registro do patrimônio.
3. Resultados e discussões
Ao executar o projeto o seu cronograma nos leva a um estudo bibliográfico sobre a
contabilidade como ciência. A referida pesquisa encontra-se em desenvolvimento, na pesquisa de
campo, com aplicação de questionário aos entrevistados nas Associações de Moradores de
Bairros na cidade de Picos – PI. As etapas finais do projeto referem-se à análise dos dados bem
como apresentação de relatório final em evento promovido pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí, no ano de 2013.
4. Considerações finais
Ao executar o projeto “O uso da contabilidade como instrumento de gestão e controle
do patrimônio em Associações de Moradores de Bairros na cidade de Picos-PI”, constitui
resultados parciais que serão claramente concluídos com a tabulação e análise de dados do
questionário aplicado in loco nas Associações de Moradores de Bairros do Município de PicosPI, diagnosticando de forma coerente a importância, controle e utilização da contabilidade nessas
entidades do Terceiro Setor.
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