
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Contabilidade 
 

Função: Gerenciar o processo 
de contabilização da empresa 

Área: Contabilidade 
 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor Adm.Financeiro 

 

Área: Adm. Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

  Diariamente planeja, coordena e supervisiona a análise e conciliação de todas as contas 

contábeis referentes às contas a pagar e a receber, faturamento, estoque , ativo fixo, 

folha de pagamento e encargos, etc.. Apura os lançamentos efetuados zelando pela 

observância do Plano de Contas e atributos legais procurando ajustar possíveis 

divergências visando o fechamento periódico para controle da movimentação 

econômico-financeira da empresa. 

  Planeja, coordena e supervisiona a escrituração fiscal dos livros de registros de entradas 

e saídas de mercadorias e pagamentos de serviços verificando a correta aplicação das 

alíquotas, compensação de impostos e registros de ordem geral para apuração periódica 

dos impostos devidos (ICMS, IPI, ISS, etc.). 

  Mantém controle sobre a documentação, pagamentos e contratos de importação de 

produtos para comercialização pela empresa zelando pela adequada apuração e 

desembaraço dos impostos, contabilização e apropriação dos custos 

  Mantém-se atualizado sobre a legislação fisco-contábil mediante leitura, acesso à 

Internet, contatos com Assessorias, etc. visando o cumprimento das obrigações legais, 

prevenir incorreções que possam implicar em multas ou orientações às diversas áreas 

da empresa para apuração de preços de venda, contratações de serviços, etc. 

  Mensalmente coordena a apuração dos impostos a serem recolhidos bem como  a 

emissão dos balancetes e outros demonstrativos contábeis (depreciação do imobilizado, 

empréstimos e investimentos, entre outros) visando assegurar que os mesmos reflitam 

corretamente a situação  econômica e financeira da empresa para apreciação do 

superior e controle. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Adm. Financeiro planeja, coordena e supervisiona as atividades da 

contabilidade geral da empresa e escrituração fiscal visando assegurar que todos os lançamentos e 

registros sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos 

prazos e procedimentos estabelecidos pela empresa. 

Prepara e formata os fechamentos, quadros demonstrativos e relatórios periódicos para contabilização 

dos resultados e posição econômica financeira da empresa para atender a legislação pertinente e 

apreciação dos superiores. 

Supervisiona o trabalho de 1 Analista de Contabilidade,1 Analista Fiscal e 1 Analista de Ativo 

Fixo. 

 

Supervisiona 1 Analista de Contabilidade 

 

 



 
(cont.) 

 

  Anualmente coordena o inventário físico do estoque e do ativo imobilizado para 

contabilização e relatórios periódicos. 

  Prepara a emissão de balancetes contábeis, declarações de imposto de renda, 

demonstrativos de lucros e perdas, recolhimento de impostos, etc. e outros relatórios 

para apuração dos resultados econômico-financeiros da empresa, apreciação do 

superior  e atendimento legal.  

  Periodicamente atende às visitas da Auditoria prestando os esclarecimentos necessários, 

ajustando divergências, reparando erros, etc. finalizando os relatórios para apreciação 

dos superiores bem como atende à fiscalização  (INSS, Imposto de Renda e outros) 

esclarecendo dúvidas  quanto ao recolhimento de impostos e procedimentos fisco-

contábeis de ordem geral :acompanha a inspeção, apresenta documentos, acolhe 

orientações, procede a alterações, etc. mantendo o superior e Auditoria cientes. 

Responsabiliza-se pela emissão de relatórios diversos para atender a órgãos públicos 

(IBGE,por exemplo). 

  Eventualmente Supervisiona o trabalho de 1 Analista de Contabilidade,1 Analista Fiscal e 

1 Analista de Ativo Fixo. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS:  
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Ciências Contábeis, Adm. Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                     Cursos de atualização ou reciclagem na área de atuação 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilidade de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 



 

 


