
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015 

  

A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PLANALTO NORTE CATARINENSE- AMPLANORTE, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 83.244.954/0001-77, com 

sede situada a Rua Maria do Espirito Santo, 400, no município de Mafra, SC, através de 

seu Presidente, comunica aos interessados que realizará Teste Seletivo para contratação 

de pessoal, o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital: 

  

 I – DAS VAGAS, HABILITAÇÕES, CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO 

  

1.1 O número de vagas a serem preenchidas através deste Processo Seletivo 

compreende: 

 

 

Nº DE 

VAGAS 
FUNÇÃO REQUISITOS REMUNERAÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

PROVA 

01 Contador 

Formação ensino 

superior na área e 

registro no 

Conselho da 

categoria 

R$ 2.030,00 20 horas Objetiva  

 

 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

  

2.1. A inscrição deverá ser feita através da internet, no site www.amplanorte.org.br. 

Para efetuar a inscrição pela internet, o candidato deverá: 

a. Ler atentamente o Edital de Abertura de Inscrições e o Formulário  de Inscrição; 

b. Acessar  www.amplanorte.org.br, para INSCRIÇÃO ON LINE  e preencher o 

requerimento de   Inscrição, conforme instruções contidas na página; 

c. Imprimir o requerimento de inscrição; 

http://www.amplanorte.org.br/
http://www.amplanorte.org.br/


d. Entregar os documentos exigidos para a efetivação da  inscrição até o dia 13/11/2015 

até as 17:00hs na sede administrativa da AMPLANORTE, situada na Rua Maria do Espirito 

Santo, 400, cidade de Mafra (SC), para análise da Comissão do Teste Seletivo.   

e. Efetuar o depósito no valor da inscrição, no Banco do Brasil – Agência 0206-2, Conta 

Corrente n° 22.366-2 em nome da Associação dos Municípios do Planalto Norte 

Catarinense (NÃO será aceito deposito por meio de agendamento, banco postal, 

cheque, depósito ou transferência entre contas). 

f. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar documento de identificação com 

foto (RG ou carteira profissional), comprovante de depósito da inscrição e documentos 

que comprovem a graduação exigida para o cargo.  

 

2.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, o 

correto preenchimento do requerimento de inscrição e a apresentação da 

documentação exigida.  

2.3. A inscrição do candidato implica no conhecimento e tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital e das decisões que possam ser tomadas pela 

Comissão do Teste Seletivo.  

2.4. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato ou de seu representante legal. Reserva-se a Comissão do 

Teste Seletivo o direito de excluir do mesmo aquele que não preencher o respectivo 

documento de forma completa e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou 

falsos.  

2.5. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição, poderá acarretar o 

indeferimento do requerimento da inscrição.  

2.6.   O valor da inscrição será de R$ 100,00 (cem reais).  

2.7. Em  nenhuma hipótese, processará qualquer registro de depósito bancário com data 

posterior ao dia 13 de novembro de 2015. As solicitações de inscrições realizadas com 

deposito após essa data não serão acatadas. 

2.8. As inscrições deferidas e/ou indeferidas serão publicadas imediatamente dois dias 

úteis após o término das inscrições, no mural de publicações da AMPLANORTE e no site 

definidos no item 1.2 deste edital, onde caberá recurso no prazo de 24 horas (vinte e 

quatro horas) dirigido à Comissão do Teste Seletivo. 

 

 

  

III – DOS REQUISITOS PARA ASSUMIR O CARGO E DA APRESENTAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO 

  

3.1 Ter idade mínima de 18 anos; 



3.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo 

masculino); 

3.3 No ato da contração o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

            3.3.1 Apresentar certificado de Formação em Contabilidade e registro no 

Conselho da categoria;  

  3.3.2 Cópia legível da Carteira de Identidade; 

              3.3.3 Cópia legível do Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral; 

            3.3.4 Cópia legível do Certificado de Reservista (para os candidatos do sexo 

masculino); 

            3.3.5 Duas fotos 3x4; 

            3.3.6 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

            3.3.7 Certidão de Nascimento dos filhos; 

3.4 O prazo de vigência da contratação será por tempo indeterminado. 

 

IV – DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

  

 4.1 A prova escrita será realizada no dia 21 de novembro de 2015, com início às 09h e 

término às 11h, nas dependências da sede administrativa da AMPLANORTE, situada na 

Rua Maria do Espirito Santo, 400, cidade de Mafra (SC). 

4.1.1 Os candidatos deverão estar no local da prova com 30 minutos de antecedência.   

4.2 As provas serão compostas de 10 questões objetivas que versarão sobre Português, 

10 questões objetivas de Matemática, 05 questões objetivas de informatica e 15 

questões objetivas sobre conhecimentos gerais e específicos da função, cujo conteúdo 

programático é parte integrante deste Edital (Anexo II); 

4.2.1 Será atribuído o valor de 2,5 ponto para cada questão objetiva;  

4.3 Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, na grade de respostas estiver em 

desconformidade com as instruções, não estiver assinalada, que contiver mais de uma 

alternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legível; 

4.4 Não serão atribuídos pontos a questões divergentes do gabarito, que apresentarem 

rasura, duplicidade de resposta (mesmo que uma delas esteja correta), ou que 

estiverem em branco; 



4.5 Na realização da Prova não é permitido pedir esclarecimentos sobre o enunciado das 

questões ou modo de resolvê-las; 

 4.6 Ao final das provas escritas, os três últimos candidatos deverão permanecer no 

recinto, juntamente com os fiscais;  

4.7 Será excluído do Processo Seletivo candidato que: 

- Tornar-se culpado por incorreção ou descortesia para com qualquer dos fiscais, 

executores e seus auxiliares ou autoridades presentes; 

- For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro 

candidato ou terceiros, bem como se utilizando de livros, notas, impressos ou 

equipamentos não permitidos; 

- Ausentar-se do recinto da prova sem o acompanhamento do fiscal; 

- Usar telefone celular no local da prova, ou qualquer outro meio de comunicação; 

- Perturbar, de qualquer forma, a ordem dos trabalhos; 

- Permanecer no local após a conclusão e entrega da prova 

4.8 No dia 23 de novembro de 2015, serão divulgados os gabaritos junto à sede 

administrativa da AMPLANORTE e no site: www.amplanorte.org.br; 

4.9 Cabe recurso do gabarito oficial até as 17hs do dia 25/11/2015.  

4.10. A homologação do resultado dos candidatos classificados dar-se-á no dia 27 de 

novembro de 2015, junto à sede administrativa da AMPLANORTE e no site: 

www.amplanorte.org.br  

  

V – DA CLASSIFICAÇÃO GERAL 

5.1 Serão considerados classificados aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 50,0 

(cinquenta) pontos na prova escrita; 

5.2 Os candidatos aprovados serão classificados em listas nominais na ordem 

decrescente de acordo com a nota obtida; 

5.3 Em caso de igualdade de notas na classificação terá preferência o candidato de maior 

idade e, persistindo o empate, o candidato com maior número de dependentes. 

  

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

http://www.amplanorte.org.br/
http://www.amplanorte.org.br/


6.1 O candidato deverá apresentar-se, no ato da prova, munido do cartão de inscrição e 

documento original que possibilite sua identificação; 

6.2 O candidato que não apresentar o cartão de inscrição e documento de identificação 

ou ainda, não comparecer no local e hora determinados, perderá o direito de realizar a 

prova, estando automaticamente desclassificado; 

6.3 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a prova ao mesmo 

tempo e retirar-se, todos juntos da sala; 

6.4 As inscrições poderão ser feitas por procuração, com poderes específicos, 

devidamente registrada em cartório, devendo o procurador apresentar, além dos 

documentos do candidato, documento que possibilite sua própria identificação; 

6.5 Após a divulgação do resultado final (nota final), o candidato terá dois dias úteis para 

apresentar recurso, desde que fundamentado, endereçado à Comissão Organizadora e 

protocolado junto à Secretaria Administrativa do AMPLANORTE, sendo facultado ao 

candidato, durante este prazo, examinar a sua prova mediante a fiscalização; 

6.6 Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas, serão atribuídos a todos 

os candidatos participantes; 

6.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo; 

6.8 A habilitação e classificação neste Processo Seletivo não assegura o candidato o 

direito de ingresso automático no programa especificado neste Edital; 

6.9 O requerimento da inscrição implica no conhecimento e aceitação, pelo candidato, 

de todos os prazos estabelecidos neste Edital. O candidato que fizer sua declaração falsa 

ou inexata e que não satisfazer as condições exigidas, poderá ter sua inscrição cancelada 

e declarados nulos todos os atos dela decorrentes.  

 

Mafra, 15 de outubro de 2015. 

 

 

GILBERTO DAMASO DA SILVEIRA 

PRESIDENTE 

  

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTADOR 



TESTE SELETIVO  01/2015 

 

Descrição sintética: Ser responsável por serviços de contabilidade Na Associação dos 
Municípios do Planalto Norte Catarinense – AMPLANORTE; assessorar e executar 
trabalhos de ordem técnica no campo contábil, financeiro, orçamentário e tributário. 
  
Descrição analítica: Prestar assessoramento a Diretoria Executiva, Colegiado de 
Contadores da AMPLANORTE e aos demais servidores sobre matéria contábil, 
financeira, patrimonial, orçamentária e tributária; compilar informações de ordem 
contábil para orientar decisões; elaborar planos de contas e normas de trabalho de 
contabilidade; escriturar e/ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração 
cronológica ou sistemática; fazer levantamento e organizar demonstrativos contábeis 
patrimoniais e financeiros; organizar e assinar balancetes e relatórios de natureza 
contábil ou gerencial; revisar demonstrativos contábeis; emitir pareceres sobre matéria 
contábil, financeira, orçamentária e tributária; orientar e coordenar trabalhos de 
tomadas de contas de responsáveis por bens ou valores; orientar e coordenar os 
trabalhos da área patrimonial e contábil - financeira; preparar relatórios informativos 
sobre a situação financeira, patrimonial e orçamentária; orientar, do ponto de vista 
contábil, o levantamento de bens patrimoniais; planejar modelos e fórmulas para uso 
dos servidores de contabilidade; assessorar a Secretaria Executiva sobre a matéria 
orçamentária e tributária; controlar dotações orçamentárias referentes à remuneração 
dos servidores; elaborar e emitir relatórios contábeis e financeiros, de caráter 
obrigatório, observando prazos e formalidades da legislação, bem como em 
atendimento a determinações do Presidente; assessorar as áreas técnicas na construção 
e manutenção do Portal Transparência da associação; executar outras tarefas 
correlatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



TESTE SELETIVO  01/2015 

 
PORTUGUÊS  
Conteúdos:  
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; 
estruturação e articulação do texto; significado contextual de palavras e expressões; 
pressuposições e inferências; nexos e outros recursos coesivos; recursos de 
argumentação. 2) Ortografia. 3) Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura 
e formação de palavras. 6) Semântica. 7) Colocação pronominal. 8) Flexão nominal e 
verbal. 9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do verbo. 11) Termos da 
oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego das conjunções, locuções 
conjuntivas e dos pronomes relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14) Regência 
nominal e verbal. 15) Ocorrência de crase. 16) O uso dos porquês. 17) Pontuação. 18) 
Figuras de linguagem. 19) Vícios de linguagem.  
MATEMÁTICA  
Conteúdos:  
1) Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, 
operações, representação geométrica. 2) Equações e inequações: 1º grau, 2º grau, 
exponencial, logarítmica. 3) Funções: função polinomial do 1º grau, função polinomial 
do 2º grau, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas. 4) 
Sequências numéricas: progressão aritmética e progressão geométrica. 5) Matriz, 
determinante e sistemas lineares. 6) Análise Combinatória. 7) Probabilidade. 8) 
Estatística. 9) Razão e proporção, regra de três, porcentagem, taxas de acréscimo, 
descontos, taxa de lucro ou margem sobre o preço de custo e sobre o preço de venda. 
10) Matemática Financeira: Conceito: principal e montante; taxas de juros, fluxo de 
caixa, contagem de dias, anos comercial e civil, regra do banqueiro. Juros simples e 
compostos: cálculo dos juros, do principal, da taxa, do prazo e do montante. Convenções 
linear e exponencial para períodos não inteiros. Taxas: nominal e efetiva; proporcionais 
entre si; equivalentes entre si em juros simples e em juros compostos; taxa over. 
Desconto Bancário Simples: taxa de desconto, cálculo do valor do desconto e cálculo do 
valor descontado (valor presente); taxa efetiva ou implícita em juros compostos da 
operação de desconto bancário simples. Anuidades, equivalência de capitais e de fluxos 
de caixa, sistemas equivalentes de empréstimos, análise de investimentos, correção 
monetária; utilização de tabelas para cálculos. 11) Raciocínio lógico. 12) Aplicação dos 
conteúdos anteriormente listados em situações cotidianas. 
INFORMÁTICA  
Conteúdos:  
1) Informática em Geral: conceitos. 2) Periféricos de um Computador. 3) Hardware. 4) 
Software. 5) Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7. 6) 
Instalação, configuração e utilização: Word 2007, Excel 2007, Outlook 2007 e 
PowerPoint 2007 e suas respectivas versões posteriores. 7) Noções de segurança para 
Internet. 8) Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 8 e Mozilla 
Firefox 14 e suas respectivas versões posteriores). 9) Configuração e utilização de 
Impressoras.  
Referências Bibliográficas:  
-CERT.BR. Cartilha de Segurança para Internet. Disponível em <http://cartilha.cert.br/>.  



-MICROSOFT CORPORATION. Ajuda integrada e on-line: Windows 7, Internet Explorer, 
Outlook, Excel, Word e PowerPoint.  
-MOZILLA FIREFOX. Ajuda do Firefox (Ajuda integrada e on-line).  
-Outros manuais, livros e apostilas que contemplem os conteúdos listados. 
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS  
Conteúdo - Legislação e Conhecimentos Específicos:  
Contabilidade Geral: Princípios de Contabilidade. Normas Brasileiras de Contabilidade. 
Contas: conceito, função, funcionamento, estrutura, classificação das contas, contas 
patrimoniais e de resultado, Plano de Contas. Patrimônio. Composição, conceitos, 
registro, estrutura e mensuração dos itens patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio 
Líquido). Controles de estoques (PEPS, UEPS e média ponderada móvel) e do custo das 
vendas. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Balancete de Verificação. 
Apuração de Resultados. Avaliação de Investimentos. Correção Monetária. Principais 
livros e documentos contábeis, fiscais e comerciais. Escrituração. Escrituração de 
operações típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas 
correções. Lançamento. Critérios para debitar e creditar. Fórmulas de lançamento. 
Retificação de lançamentos. Demonstrações Contábeis. Elaboração, análise e 
interpretação de demonstrativos contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do 
resultado do exercício. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
Notas Explicativas às demonstrações contábeis. Indicadores de Liquidez. Indicadores e 
medidas de solvência. Indicadores de Endividamento. Indicadores de Rentabilidade. 
Análise vertical e horizontal (Mensuração de ativos e passivos). Contabilidade Pública: 
Conceito, objeto, campo de aplicação, objetivos e função social. Princípios de 
Contabilidade sob a perspectiva do setor público. Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao Setor Público. Regimes Contábeis. Patrimônio Público. Conceito e 
composição. Variações patrimoniais. Ativo imobilizado e intangível. Avaliação de itens 
patrimoniais. Receita. Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais. 
Aspectos Legais. Contabilização. Deduções. Renúncia e Destinação da Receita. Despesa. 
Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais. Aspectos Legais. 
Contabilização. Dívida Ativa. Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Conceito. Objetivo. Estrutura. Contas do 
Ativo, Passivo, Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. Resultado e 
Controles do Planejamento e Orçamento. Escrituração contábil de operações típicas do 
setor público. Escrituração e Consolidação das Contas. Prestação de Contas. Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Procedimentos Contábeis Orçamentários. 
Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Procedimentos Contábeis Específicos. 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Conceitos. Aspectos Legais. 
Estrutura. Elaboração e Análise. Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, 
Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
Lançamentos Contábeis Típicos do Setor Público. Demonstrativos fiscais: Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Orçamento Público. 
Conceitos e princípios orçamentários. Ciclo orçamentário. Elaboração da proposta. 
Estudo e aprovação. Execução. Avaliação. Processo de Planejamento-Orçamento: Plano 
Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. 
Previsão, Fixação, Classificação e Execução da Receita e Despesa Pública. Receita 
Orçamentária. Etapas da Receita Pública. Receita extraorçamentária. Créditos 



orçamentários iniciais e adicionais. Escrituração Contábil da Receita Orçamentária e 
extraorçamentária. Despesa Orçamentária. Etapas da Despesa Pública. Despesa 
extraorçamentária. Escrituração da Despesa Orçamentária e extraorçamentária. Dívida 
e Endividamento. Transferências voluntárias. Destinação de recursos para o setor 
privado. Gestão patrimonial. Transparência, controle e fiscalização. Disposições finais e 
transitórias. Auditoria Governamental. Documentos de Auditoria (Papeis de Trabalho). 
Preparação e Planejamento da Auditoria. Instrumentos de fiscalização: auditoria, 
levantamento, monitoramento, acompanhamento e inspeção. Identificação e Avaliação 
de Riscos. Evidências de Auditoria, Fraudes e Erros. Procedimentos e Testes de 
Auditoria. Normas gerais de direito financeiro. Fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial. Controle interno. Responsabilidade Fiscal. 
Gestão Tributária. Ética Profissional. Legislação (considerar as leis que constam na 
bibliografia em sua totalidade, exceto quando os artigos estiverem especificados).  
Referências Bibliográficas:  
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas 
Constitucionais. (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 
34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 75. Da Tributação e Orçamento, Da 
Ordem Econômica e Financeira - Art. 145 a 181).  
- BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade 
Administrativa.  
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e alterações.  
- BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.  

- BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências.  
- BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações.  

- BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e alterações. Estatui Normas Gerais de 
Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.  

- BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações. Dispõe sobre as 
Sociedades por Ações.  
 
- ALBUQUERQUE, C. M.; FEIJÓ, P. H.; MEDEIROS, M. B. Gestão de finanças públicas. 
Gestão Pública Editora.  

- ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. Atlas.  
- ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade Pública na Gestão Municipal. Atlas.  
- ARRUDA, Daniel ; ARAUJO, Inaldo. Contabilidade Pública - Da Teoria a Prática. Saraiva.  

- ARRUDA, Daniel Gomes; BARRETO, Pedro Humberto Teixeira; ARAÚJO, Inaldo da 
Paixao Santos. O Essencial da Contabilidade Pública - Teoria e exercícios de concursos 
públicos resolvidos. Saraiva.  
- ATTIE, William. Auditoria: conceitos e aplicações. Atlas.  

- BEZERRA FILHO, João Eudes. Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Abordagem 
Simples e Objetiva. Atlas.  
- BEZERRA FILHO, João Eudes. Orçamento Aplicado ao Setor Público - Abordagem 
Simples e Objetiva. Atlas.  



- BITENCOURT, Cezar Roberto. Crimes Contra as Finanças Públicas e Crimes de 
Responsabilidade de Prefeitos. Saraiva.  

- BRASIL. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5ª Edição (Válido a partir de 2013).  

- BRASIL. Tesouro Nacional. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). 
Disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pcasp.  
- BRUNI, Adriano Leal. A Análise Contábil e Financeira (Série Desvendando as Finanças). 
Atlas.  

- CASTRO, Domingos Poubel de. Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor 
Público: Integração das Áreas do Ciclo de Gestão. Atlas.  
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade.  
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº 750/93 e alterações. 
Dispõe sobre os Princípios de Contabilidade (PC).  

- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas brasileiras de contabilidade 
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