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

rumodoc.priori.com.br 

 

Conforme o Guia Prático da Escrituração Fis-
cal Digital (EFD ICMS/IPI) os Valores Agregados ou 
Registro 1400 tem como objetivo fornecer informa-
ções para o cálculo do valor adicionado por município, 
sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de 
participação e deve ser apresentado apenas se a uni-
dade federada do declarante assim o exigir. 

Deve ser preenchido pelos seguintes contribu-
intes: 

 empresas que adquirirem, diretamente de pro-
dutor, produtos agrícolas, pastoris, extrativos 
minerais, pescados ou outros produtos extrati-
vos ou agropecuários;  

 
 empresas que emitem documentos fiscais de 

entrada de produção própria, de produtos agrí-
colas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou 
outros produtos extrativos ou agropecuários; 

  
 empresas de transporte intermunicipal e inte-

restadual;  
 
 empresas de telecomunicação e comunicação;  
 
 distribuidoras de energia;  
 
 serviço de utilidade pública de distribuição de 

água;  
 
 inscrição centralizada; 
 
 demais casos que influenciem no valor agrega-

do.  
O Rumo realiza a exportação destes dados 

com base nas informações lançadas nas notas fiscais. 
Para isso é necessário marcar a opção “Valor Agrega-
do” na tela de exportação do arquivo SPED Fiscal. 

A conferência dos valores podem ser efetua-
das com base na listagem de totais por município, 
lembrando que apenas os valores referentes aos mu-
nicípios do estado ao qual é enviado o arquivo devem 
ser demonstrados. 

Você Sabia? 

 

 Que o sistema Rumo conta com uma nova 
planilha de cartão ponto? 

 

 Que é possível copiar as regras e os códigos 
contábeis de uma empresa para outra? 

 

 Que o Rumo possui uma rotina de bloqueios 
por período e módulo? 

 
 
 
 
 
 
 

Valores Agregados 

na EFD ICMS 
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assinatura, pagamento em banco, cheque emitido, 
dinheiro e mapa de troco. Filtrando por departa-
mento ou seção, escolher as folhas para possível 
apuração. E selecionar outras informações adicio-
nais, que constam na tela. 
Exemplo: 

 
 

 

 
 

O sistema Rumo disponibiliza diversas lista-
gens para a conferência das contas a pagar e a rece-
ber, que listam: Contas Emitidas, Pagas e Recebidas, 
Abertas e Inconsistentes. 

A listagem das contas emitidas, tanto das con-
tas a pagar quanto das contas a receber, dispõem to-
das as parcelas geradas no sistema, com vencimento 
no período informado e agrupada por parceiro quan-
do solicitado pelo usuário. 

As contas pagas ou recebidas listam os parce-
lamentos já baixados e contabilizados, enquanto a 
listagem das contas em aberto demonstram as dupli-
catas que ainda estão aguardando o pagamento ou 
recebimento. 

Por último, a listagem de contas a pagar ou a 
receber inconsistentes. A mesma evidencia as contas 
que foram baixadas com valores superiores ao infor-
mado na geração das duplicadas nas notas fiscais e 
que, portanto, foram para a contabilidade com um 
valor diferente do relacionado no fiscal. 

Todas estas listagens estão disponíveis no me-
nu Listagens >> Contabilidade para auxiliar o usuário 
do sistema Rumo no eficiente controle dos pagamen-
tos e recebimentos de duplicatas. 

 
 

 

Muitas empresas costumam saber os valores 
exatos do quanto pagará em folha de pagamento em 
um certo período, por curiosidade ou até mesmo, para 
efetuarem o pagamento dos funcionários. Para isto, o 
sistema Rumo conta com uma listagem de líquidos, no 
qual, pode ser encontrada por Listagens >> Folha >> 
Líquidos.    

Esta listagem, permite gerar informações dos 
valores líquidos da folha, podendo selecionar o esta-
belecimento pertinente, mencionar o período deseja-
do, detalhar pelo modo impressão: todos, folha para  

Listagens de Conferência 

das Contas a Pagar e a 

Receber 

Listagem de Líquidos 
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Na geração da listagem, têm-se o total de 
funcionários, salário base e quanto será pago de 
recibo Normal. 

 
 
 

Ao finalizar a folha de pagamento e consta-
tar que esta foi realizada corretamente e que, não 
haverá nenhuma mudança repentina, é importante 
que os recibos não sejam modificados. Para isto, o 
sistema Rumo conta com uma configuração para 
bloquear os recibos, e evitar alterações ou exclusões 
indevidas. 

Diante disto, é necessário que no cadastro 
de recibos normal, férias e de rescisão seja ajustada 
uma configuração de bloqueio. No sistema Rumo, 
há duas maneiras de realizar os bloqueios. A primei-
ra é acessar o cadastro do recibo e clicar com o bo-
tão direito do mouse sobre o recibo desejado. Sele-
cione bloqueio, e escolha a opção entre bloquear 
recibo, bloquear somente o cálculo dos eventos, ou 
então liberar o bloqueio. 

A outra forma disponível permite bloquear 
vários recibos de uma única vez. Basta acessar o me-
nu Assistentes >> Bloqueio de Recibos. Nesta tela 
poderá selecionar o estabelecimento pertinente, o 
mês inicial e final, o tipo de bloqueio e as folhas de-
sejadas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Bloquear Recibos 
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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 036-Agosto/2013 
 Arquivo XML 
 Quais demonstrações contábeis devo apresentar? 

 Contabilização da Folha 

 Atenção ao salário família 

 Conferência das compensações de INSS 
 Workshop Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edição 038-Outubro/2013 
 Nova apuração de ICMS 

 Registro e apuração de ISSQN 

 Listagem de contratos 

 ATENÇÃO ao formulário de seguro desemprego 

 Planilha de cartão ponto 
 
Edição 037-Setembro/2013 
 Configuração dos códigos do simples nacional 

 Manter uma cópia local do backup enviado ao servidor 
Priori  

 Segurança no Sistema Contábil 

 Férias proporcionais no regime parcial 
 Informações adicionais na folha analítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confira o conteúdo das edições anteriores... 

https://www.facebook.com/priori?ref=ts&fref=ts
http://www.priori.com.br/blog-index.html

