
 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo: Analista Fisco-Contábil Função: Executar a análise e 
conciliação contábil de todas 

as contas patrimoniais, fiscais 

e de resultado, validar e gerar 
a documentação fiscal da 

empresa.  

Área: Contabilidade 

 

Revisão: 00 Data: 01/05/2017 

Cargo do superior imediato: Gerente da Contabilidade 
 

Área: Contabilidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente recebe e confere documentos processados pela empresa referentes à 

sua movimentação contábil e financeira, compreendendo a verificação de notas 

fiscais para apurar o faturamento e recolhimentos dos impostos e conferência de 

todas as contas patrimoniais. Apura eventuais divergências e processa a devida 

correção dos dados. 

 Analisa as Notas Fiscais de entradas e saídas (mercadorias para estoque, vendas, 

prestação de serviços, etc.) para efeitos de contabilização e recolhimento periódico. 

Valida a Nota Fiscal conferindo a incidência correta dos tributos em função da 
natureza da sua emissão e origem. Dá suporte ás diversas unidades no correto 

preenchimento da documentação e na orientação aos funcionários e fornecedores 
locais para observação correta dos tributos devidos. 

 

 Acessa os sites das Prefeituras Municipais e cadastra os serviços tomados de 

prestadores locais para a correta tributação e recolhimento dos impostos devidos 
bem como acessa o cadastro informatizado dos fornecedores da empresa 

verificando a inserção correta das alíquotas dos produtos e serviços prestados. Na 
eventualidade de divergências processa a correção dos dados cadastrais e notifica 

as áreas tomadoras, para esclarecimentos junto aos fornecedores e prestadores. 

 

 Valida todos os lançamentos contábeis preparando as informações para apuração 

dos resultados periódicos da empresa (balancetes, demonstrativos de lucros e 

perdas, informes diversos e outros) além do cadastro dos produtos e fornecedores 

no sistema informatizado da empresa de acordo com o Plano de Contas, para 

controle dos lançamentos contábeis. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Contabilidade faz a análise contábil dos documentos 

processados pela empresa (Notas Fiscais, Faturas, Pagamentos e Recebimentos, Tributos 

etc.) verificando o preenchimento correto dos mesmos obedecendo a critérios legais e 

diretrizes internas da empresa e conciliando as contas patrimoniais e de resultado além de 

processar a geração dos relatórios de suporte. Apura e emite a documentação para os 

informes e recolhimentos fiscais periódicos (DCTF, DIRF, SPED FISCAL, GIA e DAPI). 

 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 Analisa as retenções de impostos retidos na fonte nas Notas Fiscais de prestação de 

serviços observando a aplicação correta das alíquotas antecipando os devidos 

lançamentos contábeis. Pode acessar os sites das Prefeituras Municipais do 

domicílio do prestador para registro e controle da retenção do tributo devido (ISS). 

 

 Busca orientações e soluções referentes ás suas atividades de contabilização, 

acessa bibliografia, textos, Internet, etc. com o objetivo de atualizar-se sobre a 
legislação fisco-contábil, auxilia no atendimento de Fiscais e Auditores prestando-

lhes os esclarecimentos solicitados ou responsabiliza-se pela emissão de 
documentos diversos (questionários de Órgãos Públicos, por exemplo) para 

cumprimento de exigências legais. 
 
 

 Mensalmente participa do fechamento contábil, apura os impostos a recolher ou 

compensar, concilia pagamentos e recebimentos com extratos bancários, provisões 

de despesas de pessoal e Folha de Pagamento, valores de correção e depreciação 

do ativo fixo, cobra acertos de adiantamentos, contingências trabalhistas, PDD, etc. 
reunindo as informações para emissão dos relatórios, declarações, solicitações de 

pagamentos e demonstrativos de ordem geral. Analisa eventuais divergências e 
procede às devidas correções. 

 
 Faz a conciliação fisco-contábil para análise, apuração e eventuais correções dos 

tributos municipais, estaduais e federais decorrentes da atividade da empresa, 

baseando-se na movimentação de entradas e saídas de mercadorias, prestação de 

serviços e outros. Emite as respectivas Guias (DCTF, DIRF, SPED FISCAL, GIA e 
DAPI), colhe aprovação e encaminha para pagamento, arquivando cópias para 

controle bem como providencia e despacha documentação diversa (cartas, 
formulários, declarações, etc.) para comprovação dos recolhimentos aos Órgãos 

Públicos envolvidos. 

 

 Eventualmente pode emitir cartas de correções referentes a retificações de 

documentos de entrada e saída ou providenciar 2as. Vias, a pedido de clientes. 

 

 Atende à fiscalização ou Auditorias Internas recolhendo, separando e 

disponibilizando documentos para verificação. Presta os esclarecimentos 

necessários e procede às correções devidas nos procedimentos, conforme 
orientações. 

 

 Dá suporte às demais áreas da empresa quanto ao preenchimento e emissão de 

documentos fisco-contábeis bem como presta orientação quanto a observância da 

aplicação de alíquotas de tributação 

 

 Faz a baixa das perdas referentes a devedores duvidosos, para efeitos de 

contabilização: levanta as pendências, informa a área de Contas a Receber para 

identificação e avaliação da situação desses clientes e, se confirmadas as perdas, 
faz os devidos lançamentos no sistema. 

 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 
 



 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo em Ciências Contábeis 

 
Conhecimentos Específicos 

 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office básico Sistema TOTVS – Microsiga – Módulo: 
Financeiro e Compras 

Sistema TOTVS – Microsiga – Módulo: 

Contabilidade gerencial e Livros Fiscais 

Office intermediário 

Conhecimento da legislação estadual e federal  

  

  
 

 
 
 

Experiência acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Utilização raciocínio lógico 
  
 
                                                                                                                                          Data: 01/05/2017 
 
 

 

 


