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EDITAL N°. 04/2013 

 

SECRETARIA DA GESTÃO E ORÇAMENTO 

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO 

A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE, 
no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital nº 04/2013, na forma 
que segue: 

1.1 Retificar, no Anexo 1 - Atribuições dos Cargos, as atribuições do cargo de CONTADOR, 
conforme abaixo: 

CONTADOR 

 RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: 

 Coordenar todas as atividades de controle e contabilização de custos, trabalhos de seleção e análise dos 

comprovantes como registros de mão-de-obra, registros de produção, inventário de estoque, extraindo os dados 

necessários para realizar os cálculos dos custos unitários das diferentes operações ou dos diferentes produtos, 
procedendo de acordo com as técnicas requeridas para apresentar os resultados obtidos. 

Traçar o plano de contas, o sistema de livros e documentos e o método de escrituração, para possibilitar o controle 

contábil e orçamentário, o controle dos trabalhos de análise e conciliação de contas e a orientação quanto à 
classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas para apropriar custos de bens e serviços. 

Preparar balanços e balancetes contábeis, visando assegurar que os balancetes mensais e o balanço final reflitam 

corretamente a realidade econômico-financeira da Prefeitura Municipal de Brusque, bem como fazer estudos e 

análises sobre os números dos balanços, visando fornecer subsídios para decisões que possam minimizar a carga 
tributária e visualizar a situação econômica e patrimonial da mesma. 

 Planejar e preparar relatórios contábeis, dentro dos prazos previstos e obedecendo aos princípios e procedimentos 
contábeis preestabelecidos, visando fornecer subsídios para o processo decisório e cumprimento da legislação. 

Prestar apoio e orientar as atividades da área fiscal, verificando todos os registros e classificações contábeis nos livros 

fiscais, referentes aos impostos e tributos recolhidos, compras e vendas, e outros dados, de modo a demonstrar as 
operações, as classificações contábeis em conformidade com a legislação fiscal e normas contábeis vigentes. 

Coordenar e orientar as demais Secretarias da Prefeitura Municipal de Brusque, quanto à classificação contábil ou no 

que se refere a aspectos fiscais de documentos a serem emitidos ou escriturados, assegurando a correta classificação e 
lançamento de todos os documentos contábeis, e sua conformidade com os padrões e legislação fiscal e tributária. 

Apurar mensalmente o imposto de renda devido, visando o correto pagamento e o cumprimento das obrigações 

fiscais acessórias, elaborando a Declaração Anual do Imposto de Renda, incluindo a escrituração dos livros 
pertinentes ao cumprimento da legislação específica. 

Efetuar cálculos da contribuição social, de correção de juros e multas de impostos em atraso, de financiamentos e de 
correção monetária e depreciação do Ativo, visando obter o valor financeiro. 

Preparar os lançamentos contábeis dos fatos e atos administrativos, visando a elaboração do balanço patrimonial. 
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Atender à fiscalização municipal, estadual e federal, prestando os esclarecimentos e fornecendo os documentos 

solicitados. 

Coordenar a elaboração de inventário de estoques do almoxarifado, procedendo a ajustes necessários para 

correspondência físico/contábil, bem como manter controles e coordenar a realização dos inventários dos bens 

patrimoniais, conferindo e ajustando os saldos das respectivas contas, de acordo com as normas contábeis e da 
Prefeitura Municipal de Brusque. 

Pesquisar e estudar toda a legislação fiscal-tributária, dando a orientação necessária a todas as Secretarias da 

Prefeitura Municipal de Brusque, responsáveis por emissão, registro ou trâmite de documentos fiscais, visando 

prevenir incorreções e prejuízos à mesma, bem como a conformidade às exigências legais. 

Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público, 

ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos 
Regionais de Contabilidade. 

Manter os Conselhos Administrativo e Fiscal, bem como a Diretoria Executiva informados sobre a situação contábil e 
financeira do Instituto, Fundação, Autarquia ou Secretaria na qual atua. 

Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, 
a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. 

Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas identificados, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município. 

Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 


