
 Lembramos aos contadores sobre a obrigato-
riedade de apresentar o SPED Fiscal ICMS/IPI. O SPED 
Fiscal ICMS/IPI é o substituto natural do Sintegra, e 
contém todas as informações fiscais da empresa, co-
mo notas de entrada e saídas, conhecimentos de fre-
te, reduções Z dos ECF´s e apurações do ICMS e do IPI.   
 A Receita Federal do Brasil publica a lista das 
empresas obrigadas à apresentação destes dados, 
mas cada Estado pode publicar uma lista adicional, 
incluindo mais empresas na obrigatoriedade e estipu-
lando os prazos para sua apresentação.   
 Cabe ao contador da empresa checar se a em-
presa está obrigada à apresentação do SPED Fiscal 
ICMS/IPI, já que nem a Receita Federal do Brasil nem 
as Secretarias de Fazenda dos Estados estão comuni-
cando as empresas. 
 O Estado de Minas Gerais prorrogou, pelo 
Decreto 45.554, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011,  a en-
trega dos arquivos do SPED Fiscal ICMS/IPI para o dia 
25 de julho de 2011, mas a obrigatoriedade da entre-
ga já vale desde janeiro/2011.  
 Os arquivos de SPED referentes ao período de 
janeiro a maio de 2011 devem ser entregues até o dia 
25 de julho do corrente ano. Muitos escritórios para-
ram de dar atenção ao SPED por causa da prorrogação 
do prazo de entrega. Lembramos que a obrigatorieda-
de continua, somente o prazo de entrega é que foi 
prorrogado. Portanto, cabe ao escritório checar se já 
está apto a atender essa obrigação. Todos os dados 
de 2011 devem estar coerentes, já que o SPED não 
permite a transmissão de arquivos com erros. 
 Atenção especial deve ser dada com relação 
aos itens das notas fiscais, já que muitos escritórios 
não estão lançando esses dados nas mesmas. Claro 
que lançar manualmente todos os itens das notas fis-
cais é uma tarefa quase impossível, dado o volume de 
trabalho. Para tanto, cabe ao escritório exigir os arqui-
vos magnéticos das empresas contendo essas infor-
mações e importar os dados para o Rumo. 
 Para os escritórios dos outros estados, tam-
bém é importante checar os dados com frequência, já 
que a qualquer momento esta obrigação pode ser 
exigida. 
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 Razão Online: além do Razão impresso em 
tela ou papel, o Rumo conta com um Razão 
Online? É um formato do Razão interativo, 
em que é possível fazer alterações, inclusões, 
exclusões enquanto se faz a conferência do 
movimento. 

 

 Diário Online: assim como o Razão Online, o 
Rumo tem um Diário Online com as mesmas 
funcionalidades? 

 

 É possível acessar qualquer tela ou emitir 
relatórios de outra empresa sem sair da em-
presa atual? 

Perdeu algum bip ? 
acesse o portal de documentação do Rumo e faça o download 

rumodoc.priori.com.br 

Você sabia ? 
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 O empregador tem a liberdade de antecipar o 
reajuste salarial para todos os empregados antes da 
data-base da categoria. Na data-base, o sindicato, 
através da convenção coletiva de trabalho, estipula o 
percentual de aumento salarial. A grande dificuldade 
é que nem sempre é aprovada a convenção na data-
base, sendo apenas sancionada alguns meses depois. 
Dessa forma, cabe ao empregador calcular o reajuste 
retroativo e pagar a diferença.  
 A correção salarial na data-base visa atualizar 
o valor real achatado pela inflação que afeta todos os 
empregados. Dessa forma, para não prejudicar os 
colaboradores por não ter sido aprovado o aumento, 
é comum os empregadores anteciparem o reajuste 
salarial. Até mesmo para não sobrecarregar financei-
ramente a empresa no pagamento de toda a diferen-
ça de reajuste retroativo.  
 No Rumo, primeiramente deve-se cadastrar 
um evento para Antecipação de Reajuste (ou Anteci-
pação Compensável, ou Antecipação Salarial) em Ar-
quivos/Folha/Eventos.  

Antecipação do Reajuste Salarial  

Migração do servidor de banco de dados 

 A partir do mês de julho/2011, o Rumo vai 
exigir a versão 2.5 do servidor de banco de dados Fire-
bird. Esta nova versão  trará melhorias para o sistema:  
 
 mais velocidade 
 mais confiabilidade 
 tamanho menor dos backups 
 facilidade na migração dos dados das versões 

futuras do Rumo 
 melhor administração das conexões 
 
 Estamos realizando o levantamento das ver-
sões utilizadas pelos nossos clientes. A partir da próxi-
ma versão, o Rumo checará a versão que está sendo 
utilizada, e se esta for inferior à versão 2.5, alertará o 
usuário sobre a necessidade da migração.  
 Até o mês de junho/2011, o Rumo continuará 
funcionando com as versões anteriores do servidor. 
Este aviso só será emitido uma vez ao dia para cada 
usuário.  

 Caso receba o aviso de que a versão do 
seu servidor está abaixo da 2.5, entre em contato 
conosco para mais informações sobre a migra-
ção.  
 Em sistemas que utilizam servidores Win-
dows e que tenham acesso remoto, a migração 
poderá ser feita pela nossa equipe, com agenda-
mento prévio, ao custo de R$ 90,00. Se o servidor 
for Linux, ou não tiver suporte remoto, ou se vo-
cê preferir fazer a migração com a sua equipe 
técnica, oriente o técnico a instalar a versão 2.5, 
disponível no endereço http://
www.ibphoenix.com/download/firebird/25. 
 
Atenção: Se você possui outros sistemas instala-
dos que dependem do servidor Firebird, cheque 
com o seu fornecedor sobre a compatibilidade 
com a versão 2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Este evento deverá utilizar uma base que 
envolva os proventos: Salário base, Periculosidade, 
Insalubridade, etc. Esta base compreende eventos 
que serão influenciados pelo reajuste. No campo 
“Classificação” deverá ser informado “Antecipação 
Reajuste”. Dessa forma, no momento que for ne-
gociado o percentual de reajuste, o mesmo deverá 
ser calculado retroativo e pago ao funcionário, e o 
evento de antecipação será deduzido para não pa-
gar dobrado.  
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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. 

Mensagem do Dia do Trabalho 

A Lição do Bambu Chinês 
 Depois de plantada a semente deste incrível 
arbusto, não se vê nada durante 5 anos, todo o cres-
cimento é subterrâneo, invisível a olho nu, mas uma 
maciça e fibrosa estrutura de raiz, que se estende 
vertical e horizontalmente pela terra, está sendo 
construída. Então, no final do 5º ano, o bambu chinês 
cresce até atingir a altura de 25 metros. 
 Um escritor americano escreveu: "Muitas 
coisas na vida pessoal e profissional são iguais ao 
bambu chinês: você trabalha, investe tempo, esforço, 
faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento, e às 
vezes não vê nada por semanas, meses, ou anos. Mas 
se tiver paciência para continuar trabalhando, persis-
tindo e nutrindo, o seu 5º ano chegará, e,  com ele, 
virão crescimento e mudanças que você jamais espe-
rava.”  
 O bambu chinês nos ensina que não devemos 
desistir facilmente de nossos projetos, de nossos so-
nhos... especialmente no nosso trabalho (que é sem-
pre um grande projeto em nossas vidas). É quando 
devemos nos lembrar do bambu chinês, para não 
desistirmos facilmente diante das dificuldades que 
surgirão.  
 Tenha sempre dois hábitos: Persistência e 
Paciência, pois você merece alcançar todos os so-
nhos! É preciso muita fibra para chegar às alturas e, 
ao mesmo tempo, muita flexibilidade para se curvar 
ao chão.  

 Por exemplo, antecipados 7% e na CCT foi 
aprovado o aumento de 10%, deverá ser pago ape-
nas 3%, pois 7% já foram antecipados. Para realizar 
o lançamento automático deste evento para todos 
os funcionários, é possível configurar o evento no 
cadastro dos sindicatos em Arquivos/Folha/
Sindicatos, na página “1-Eventos Automáticos”. Bas-
ta incluir o evento de antecipação, informando os 
meses de ocorrência e o percentual de reajuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Vale lembrar que os funcionários devem 
possuir um sindicato vinculado no seu cadastro con-
tratual no Rumo.  

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

