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

rumodoc.priori.com.br 

 Já era um detalhe observado na versão ante-
rior da RAIS ano-base 2011 e, continua na versão para 
o ano-base 2012. Ao importar a RAIS no validador, 
para usufruir do CTRL + V para “colar” o arquivo no 
validador, é preciso clicar no botão “Localizar” e, en-
tão, pressionar o CTRL+V. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Outra observação importante e útil se restrin-
ge a um erro conforme figura abaixo, no momento de 
exportar o arquivo pelo Rumo. Este erro pode aconte-
cer porque o programa da RAIS está aberto e, porque 
em algum momento já foram importados arquivos no 
validador, mesmo excluindo do programa, na sua ba-
se de dados essa informação fica armazenada, então 
é necessário fechar o programa da RAIS e  gerar nova-
mente o arquivo no RUMO. 
 
 

 
 
 
 O prazo legal para entrega da declaração da 
RAIS ano-base 2012 iniciou no dia 15 de janeiro e o 
término será no dia 08 de março de 2013. 

Você Sabia? 

 

Que o Rumo faz a importação da EFD Con-
tribuições? 

 

Que o inventário das empresas pode ser 
importado através do Sintegra e da EFD? 

 

Que no site rumodoc.priori.com.br encon-
tram-se disponíveis índices, usado pelo apli-
cativo SEFIP e programas como: RAIS, DIRF, 
CAGED, SEFIP e GRRF? 

 

Que no rumo é possível imprimir um lem-
brete de vencimento de impostos? 
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ções de cada versão disponibilizada, tabelas e ar-
quivos a serem atualizados periodicamente como 
SEFIP, GRRF, Conectividade Social e muitos outros 
também são disponibilizadas no site. 

Não deixe de aprimorar os seus conheci-
mentos e melhorar o seu desempenho de traba-
lho, acesse e confira o conteúdo disponibilizado 
pela Priori Sistemas, para você cliente em http://
rumodoc.priori.com.br. 

 

Grande parcela das empresas e dos escri-
tórios contábeis realiza no início de fevereiro o 
encerramento do exercício contábil do ano anteri-
or, visto que neste mês já possui as informações 
necessárias para o fechamento, bem como dados a 
serem lançados referentes ao inicio de um novo 
período. 

É essencial que o fechamento seja realiza-
do com muito cuidado, evitando assim problemas 
futuros para a empresa e facilidade na entrega de 
arquivos magnéticos como a ECD e o FCont.  Sendo 
assim o Rumo disponibiliza todos os assistentes 
necessários para a realização do fechamento con-
tábil de forma automatizada.  Com o objetivo de 
evitar erros no momento do fechamento o opera-
dor pode realizar conferências na contabilidade 
durante o exercício, para isso é disponibilizado na 
tela de lançamentos contábeis uma opção de críti-
ca que identifica possíveis erros ou diferenças nos 
lançamentos. 

No menu Apoio >> Assistentes >> Contábil 
os usuários do sistema encontram as opções para 
transferir receitas e despesas, bem como para ge-
rar saldos do balanço. Estas funcionalidades são 
responsáveis pelo zeramento das contas de recei-
tas e despesas, e pela transferência dos saldos fi-
nais para um novo exercício. 

O balanço patrimonial e o balancete contá-
bil são gerados de forma automática pelo sistema 
e podem ser consultados da forma financeira ou 
contábil. As demais demonstrações são emitidas 
mediante configuração prévia.  

 

 
 
 
 A contribuição sindical não é obrigatória para 
algumas empresas como: entidades sem fins lucrativos, 
micro e pequenas empresas optantes pelo Simples, em-
presas que não possuem empregados e órgãos públicos. 
No entanto, aquelas que são obrigadas a contribuir, de-
vem prestar essa informação a RAIS também, vale lem-
brar que no rumo deverá proceder da seguinte maneira: 
acesse o menu Lançamentos >> Tributos >> Apurações 
>> Contribuições Sindicais, nesse momento clique no 
mês referente, selecione a opção de Alterar >> Patronal, 
após clique em incluir e atribua na tela seguinte o sindica-
to pertinente, vencimento e o valor a recolher. Assim, 
essas informações serão encaminhadas também para a 
RAIS. 

 
 
 
 
 
 
 

 Ao acessar alguma tela no Rumo ou realizar al-
gum procedimento singular, por vezes, o usuário do siste-
ma se questiona sobre a funcionalidade ou como desen-
volvê-la. Com o objetivo principal de sanar estas dúvidas 
a Priori Sistemas desenvolveu uma página de auxílio ao 
cliente, o “Rumodoc”.  

Quando surgir alguma dúvida a respeito de uma 
tela ou sobre o preenchimento de algum campo dentro 
dela basta utilizar a tecla F1 do seu teclado para ser dire-
cionado a uma página de ajuda sobre a tela no Rumodoc. 

Tutoriais explicativos sobre os principais procedi-
mentos contábeis, fiscais e de folha de pagamento a se-
rem realizados no sistema e ainda, as informações sobre 
as funcionalidades implantadas, as correções e adequa- 

Contribuição Patronal para 

RAIS  

Rumodoc - Ajuda no 

sistema Rumo 

Fechamento contábil 
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Além das demonstrações o Rumo disponibi-
liza espaço específico para as notas explicativas, ofe-
recendo maior segurança para o arquivamento das 
informações. 

Em caso de dúvidas sobre a configuração de 
qualquer demonstração ou sobre o procedimento 
de inclusão das notas explicativas acesse a página de 
documentação do Rumo, o “Rumodoc”, e veja os 
tutoriais explicativos disponibilizados. 
 No findar do ano de 2012 a Receita Federal 
do Brasil divulgou através da Instrução Normativa 
1.305 uma boa notícia para as empresas tributadas 
pelo Lucro Presumido e Arbitrado, sendo as mesmas 
desobrigadas a entrega do Demonstrativo de Apura-
ção de Contribuições Sociais (DACON) relativo aos 
fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro 
de 2013. A dispensa ocorreu devido a obrigatorieda-
de da entrega da EFD Contribuições, escrituração 
que contém basicamente as mesmas informações 
da DACON.  
 É importante lembrar que a entrega da EFD 
Contribuições das empresas do Lucro Presumido e 
Arbitrado referente aos fatos geradores ocorridos a 
partir de 1º de abril de 2011 e de 1º de julho de 
2012 são facultativos, desde que não exista Contri-
buição Previdenciária sobre a Receita, pois nestes 
casos a apresentação da escrituração é obrigatória e 
tem como último prazo de entrega o décimo dia útil 
de fevereiro/2013. 
 Atente-se para o fato de que apenas empre-
sas do Lucro Presumido e Arbitrado estão dispensa-
das da entrega do DACON, as empresas do Lucro 
Real, mesmo obrigadas a apresentação da EFD Con-
tribuições devem continuar apresentando o antigo 
demonstrativo. 

No mês de fevereiro são incluídas no Rumo 
as informações fiscais referentes ao mês de janei-
ro, e é neste momento que os profissionais da área 
devem atentar-se para as informações lançadas, 
principalmente no que diz respeito as notas fiscais 
das empresas do Lucro Presumido visto que se a 
informação for incluída da maneira correta, não 
serão necessárias correções posteriores dos dados. 

 Como os tributos federais das empresas 
enquadradas no Lucro Presumido são baseados na 
receita do período será necessária uma maior pre-
ocupação com notas de saída e devoluções. É im-
portante lembrar que o PVA (programa validador) 
calcula o valor dos impostos com base nos itens, 
por tanto, o lançamento desta informação é obri-
gatório mesmo em notas de serviço e em fretes. Os 
campos específicos para a informação de PIS e de 
Cofins de cada item está na aba 3 – Tributos Fede-
rais. 
 Depois de lançadas as notas no fiscal, o 
usuário deverá gerar o arquivo para validação, assi-
natura e envio das informações através de um pro-
grama já disponibilizado pela Receita Federal do 
Brasil no site oficial do SPED.  

O prazo final para o envio do arquivo EFD 
Contribuições referente ao mês de janeiro é 14 de 
março. 
 

 Conforme Portaria Interministerial MPS/
MF n° 15, publicada no Diário Oficial da União no 
dia 10 de Janeiro de 2013 (DOU 11 de Janeiro de 
2013), a partir do dia 1° de Janeiro, passa a vigorar 
a nova Tabela de Contribuição ao INSS. Sendo esta-
belecidas nesta tabela, as alíquotas a serem contri-
buídas dos segurados empregado, empregado do-
méstico e trabalhador avulso.  
 

Dispensa da Entrega da 

DACON 

EFD Contribuições - Lucro 

Presumido 

Nova Tabela de INSS e 

Salário Família 
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 Nesta portaria também, estabelece a nova 
tabela de salário-família que deverá ser utilizada a 
partir de janeiro de 2013. 
 

 

 
 
 

Salário de Contribuição 
(R$) 

Alíquota de INSS 

Até 1.247,70  8% 

De 1.247,71 até 2.079,50  9% 

De 2.079,50 até 4.159,00  11% 

Salário de Contribuição 
(R$) 

Cota do Salário-Família 
(R$) 

Até 646,55  33,16  

De 646,55 até 971,78  23,36 
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LALUR 
Apuração do lucro real, parte A e B. Integrado aos 

lançamentos contábeis e impressão do livro oficial. 

SPED Contábil, importação de extratos bancários, 

Diário, Razão, Balancete... 

Agilize seu trabalho alterando lançamentos 

diretamente a partir de razão e diário em tela. 

Recibos de pagamento, Férias, Rescisões, 

RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, GRRF, GPS, IRRF... 

Folha de Pagamento 

Contabilidade 

CIAP 

Cadastro dos bens, controle dos créditos, integrado à 

apuração do ICMS, livro modelos C e D. 

Escrita Fiscal 
Apuração de ICMS, ISS, PIS, COFINS,   

Simples Nacional, Emissão de Livros de Entrada e  

Saída, SPED Fiscal, DACON, Importação de NFe... 

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. 

 
Edição 027-Novembro/2012 

Deposito de FGTS do mês anterior, na rescisão 

Adiantamento 13° salário 

Novo RICMS 

Atualização Cadastral 

Contabilização do Fiscal e da Folha de Pagamento 
 
 

 
Edição 029-Janeiro/2012 

EFD Contribuições - Lucro Presumido 

ITG 1000 - Modelo Contábil Simplificado 

Contribuição Sindicato Patronal na RAIS 

Atualização Cadastral 

Novo Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT 
 
Edição 028-Dezembro/2012 

Importação de dados Fiscais para o Rumo 

Controle de contas a pagar e a receber 

Quando calcular o 13° salário complementar? 

Férias Coletivas 
MEI - Afastamento por licença maternidade 

Direito a estabilidade 

Mensagem de Natal e Ano Novo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confira o conteúdo das edições anteriores... 


