
 O CFC publicou a Resolução 1.255/09, que apro-
vou a NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Mé-
dias Empresas. As alterações com maior impacto nos 
escritórios são: 

 Demonstrações comparativas para Balanço e DRE: 
Estas demonstrações devem incluir os valores do 
exercício atual e do anterior. 

 Criação da Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
 
O Rumo já está atualizado para atender estes novos re-
quisitos. Nenhuma alteração e/ou configuração adicional 
é necessária para emitir o balanço. Quanto ao novo DRE, 
existe agora uma configuração específica para as de-
monstrações contábeis. Esta configuração está no menu 
Arquivos/Contabilidade/Configuração das Demonstra-
ções Contábeis. No site http://rumodoc.priori.com.br, na 
seção Tutorias você encontra um tutorial explicando pas-
so a passo como configurar e emitir a nova DRE.   
Para a Demonstração dos Fluxos de Caixa, também exis-
te uma configuração adicional no Rumo, encontrada no 
menu Arquivos/Contabilidade/Configuração do Fluxo de 
Caixa. Nesta configuração você deve informar as contas 
que evidenciam entradas e saídas de caixa. Temos tam-
bém um tutorial que mostra a configuração e emissão da 
DFC. 
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Perdeu algum bip ? 
acesse o portal de documentação do Rumo e faça o download 

rumodoc.priori.com.br 

Neste bip 

 

Sua equipe não está recebendo o bip por e-mail? 
 A partir da 5ª edição o bip passou a ser enviado somente 
em formato digital. Para isto, fizemos uma ação de cadastramen-
to de usuários do sistema Rumo. 
 Já na primeira edição digital percebemos que somente 47% 
dos informativos foram lidos. Ao realizar o levantamento do mo-
tivo de tão baixo índice, detectamos que muitos endereços que 
nos foram informados se tratavam de contas inativas ou que seus 
proprietários dificilmente acessam. 
 Caso alguém de sua equipe não esteja recebendo o bip, 
entre em contato conosco para atualizar o cadastro das contas 
ou indicar novos leitores. 

Você sabia ? 

 DCT-PIS - o Rumo imprime o Documento de 
cadastro do trabalhador no PIS 

 
 

 Carteira de Trabalho: o Rumo emite um relató-
rio onde constam as alterações que devem ser 
registradas na CTPS. QUER MAIS? Imprime as 
etiquetas das alterações e registros para serem 
colados na CTPS dispensando o registro manual 
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Perguntaram para Deus: 
O que mais te intriga nos seus humanos?  
Deus respondeu: Eles fartam-se de ser criança e tem pressa de 
crescer, depois suspiram por voltar a ser criança. 
Primeiro perdem a saúde para ter dinheiro e logo em seguida per-
dem o dinheiro para ter saúde. 
Pensam tão ansiosos no futuro que descuidam do presente e 
 assim, não vivem o presente e nem o futuro... 
Vivem como se fosse morrer e morrem como se não tivessem vivi-
do. 
Todos os dias quando você acordar 
receba o mais belo de todos os presen-
tes...  
A dádiva da vida! 
Que neste tempo de Páscoa possamos 
refletir sobre a Ressurreição de Cristo. 
Páscoa é renascimento, é oportunida-
de de renovar a nossa fé e nossa vida 
em Cristo!  
 
Feliz e abençoada Páscoa a todos! 

Mensagem de Páscoa 
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Configuração do novo controle de acessos 

 Muitas empresas possuem políticas de segurança quanto 
ao acesso de informações entre departamentos. O pessoal do 
departamento fiscal na maioria dos casos não tem acesso aos 
dados da folha de pagamento dos funcionários. Por outro lado, o 
setor de contabilidade pode apenas observar as informações da 
folha, porém não pode alterá-las. 
 Em escritórios de contabilidade que possuem várias em-
presas cadastradas em seu sistema, dependendo da sua forma 
de trabalho, cada operador trabalha com seu grupo de empre-
sas. Assim, cada um é responsável em realizar suas ações apenas 
com as empresas permitidas. Em alguns setores os colaborado-
res nem mesmo tem acesso ao sistema. 
 Essas regras de acesso podem ser configuradas no Rumo 
de acordo com a política da empresa. O sistema permite definir 
senha de acesso ao sistema por operador, cadastrar regras de 
acesso aos módulos do programa, definir permissões de apenas 
leitura ou escrita, e liberar determinadas empresas para acesso. 
 Inicialmente deverão ser cadastrados todos os usuários do 
sistema em Arquivos/Operadores. A vantagem de ter todo o 
pessoal cadastrado é que o Rumo grava todas as alterações, 
inclusões e exclusões realizadas por este operador em seu siste-
ma de LOG. Assim é possível averiguar quem modificou determi-
nado registro. Ao registrar um operador, cadastre uma senha 
para o mesmo. 

Priori Sistemas 

Rua Paraná, 985, 3º Andar Sala 31 - Caixa Postal 26 
85960-000 - Marechal Cândido Rondon - PR 

(45) 3254-2405 
www.priori.com.br    falecom@priori.com.br 

Folha de Pagamento 
Recibos de pagamento, Férias, Rescisões, 
RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, GRRF, GPS, IRRF... 

Contabilidade 
SPED Contábil, importação de extratos bancários, Diário, 
Razão, Balancete... 
Agilize seu trabalho alterando lançamentos 
diretamente a partir de razão e diário em tela. 

 

Escrita Fiscal 
Apuração de ICMS, ISS, PIS, COFINS,   
Simples Nacional, Emissão de Livros de Entrada e  
Saída, SPED Fiscal, DACON, Importação de NFe... 

CIAP 
Cadastro dos bens, controle dos créditos, integrado à 
apuração do ICMS, livro modelos C e D. 

LALUR 
Apuração do lucro real, parte A e B. Integrado aos 
lançamentos contábeis e impressão do livro oficial. 

Cópia de Segurança  
Com este módulo, o sistema faz diariamente uma cópia 
de segurança e a envia para o Data Center da Priori. 
A segurança de seus dados fora de sua empresa. 

 O rumo permite criar grupos de privilégios em Arquivos/
Privilégios. Um grupo de privilégio permite configurar os módulos e 
empresas acessíveis. Cada grupo será configurado de acordo com a 
política de segurança da empresa. Após o cadastro dos privilégios, 
basta acessar o cadastro do operador e informar no campo Privilé-
gios o grupo a qual ele pertence. 
 Na página "1-Módulos" é possível decidir três níveis de acesso 
por módulo: Negado, Somente Leitura, Acesso Total. Quando o mó-
dulo configurado para "Negado", não será possível abrir qualquer 
tela vinculada a este módulo. Na opção "Somente Leitura", é possí-
vel acessar a tela, porém não será permitido modificar os dados ou 
excluir algum registro. Por outro lado, no modo "Acesso Total" 
todas as opções estão permitidas. 
 Na página "2-Empresas" dos privilégios é possível selecionar 
quais empresas os operadores vinculados a este grupo terão acesso 
as informações. 
 Cadastre 
todos os usuá-
rios do Rumo 
e informe uma 
senha de aces-
so. Assim seus 
dados estarão 
privados de 
qualquer pes-
soa sem per-
missão. Caso 
esquecer a 
senha ou tiver 
dúvidas na 
configuração 
dos privilégios, entre em contato com nosso suporte. Para mais 
informações visite o site http://rumodoc.priori.com.br e acesse a 
página de tutoriais. 

http://www.priori.com.br
mailto:falecom@priori.com.br

