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

rumodoc.priori.com.br 

É comum que no mês de dezembro seja reali-
zada a contagem dos estoques, logo o fechamento do 
inventário. No entanto, esta informação costuma ser 
enviada apenas no mês de fevereiro devido a necessi-
dade do destaque destes dados no Sintegra e EFD. 

Para importar estes dados para o Rumo, no 
entanto, é necessário que essas informações estejam 
em arquivos oficiais, ou seja, arquivo Sintegra ou es-
crituração digital, outros arquivos não serão aceitos 
para a importação destes dados. 

É importante observar também, se os regis-
tros realmente foram gerados, pois muitas vezes no 
momento de gerar o arquivo no sistema comercial o 
usuário esquece de marcar a opção para geração do 
inventário do período. Observe ainda que a quantida-
de dos estoques não pode ser negativa, pois isso é 
fisicamente impossível. 

Na tela de importação dos arquivos lembre-se 
de marcar a opção para importar também o inventá-
rio e observe as datas de início e fim de importação 
dos dados. Veja que se a data do arquivo for de feve-
reiro e os dados do inventário forem de dezembro, 
para que todas as informações sejam importadas será 
necessário informar a data inicial de dezembro e a 
final de fevereiro. 

Já na exportação dos dados fique atento para 
marcar a opção de exportação do inventário no mês 
de fevereiro e informe a data correta dos dados para 
que sejam efetivamente exportados. Para as empre-
sas obrigadas a EFD é preciso informar ainda em uma 
conta analítica do Plano de Contas o subtipo 
“Estoque” antes da exportação, pois o dado é obriga-
tório para a validação do arquivo. 

A Receita Federal considera que todas as em-
presas possuem algo no inventário, portanto, este 
registro jamais poderá ser entregue em branco. Caso 
seja feito desta forma, a empresa estará com pendên-
cias frente a RFB. 

 
 

 
 

 

 

Você Sabia? 

 

 Que o Rumo importa as notas de serviço de 
Araxá no novo layout? 

 

 Que o Rumo importa as notas de serviço do 
município de Palotina? 

 

 Que o Rumo dispõe de uma listagem que 
contém as informações de retenções por 
cliente? 
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No cadastro da Empresa >> Guia Folha e 
no botão Layout Recibo, também foi inserido uma 
nova opção para ocultar a informação do tomador 
na impressão dos recibos de pagamento. 

Por questões gerenciais, caso seja preciso 
ocultar esta informação apenas da impressão dos 
recibos, basta deixar habilitado em SIM neste cam-
po. 

 
 
 

 

 

 

Algumas solicitações foram atendidas 
quanto à impressão do TRCT em Araxá, no mo-
mento de homologar a rescisão estava havendo 
restrições no procedimento devido ao layout do 
TRCT não apresentar os campos em branco como 
mostra a imagem abaixo. 

Para aparecer estes campos em branco no 
TRCT é necessário acessar o cadastro da Empresa 
>> Guia Folha e clicar no botão Layout Recibo, na 
tela seguinte marcar a opção SIM nas linhas em 
Branco no TRCT. 

 
 

Com o objetivo de proporcionar maior segu-
rança e agilidade para os usuários do Rumo o sistema 
disponibiliza algumas ferramentas para o fechamento 
da contabilidade do período. 

 Depois de efetuados todos os lançamentos 
contábeis do ano o primeiro passo é apurar o valor do 
lucro mediante a confrontação de receitas e despesas. 
Para isso o usuário deve acessar a opção de Transferir 
Receitas e Despesas disponíveis no menu Apoio >> 
Assistentes >> Contábil. Esse processo lançará todas 
as contas de receitas, despesas e custos contra a conta 
de resultado. É preciso tomar cuidado ao informar os 
dados na tela de transferência, pois nos campos para 
informação das receitas, custos e despesas devem ser 
informados os grupos, enquanto no campo de resulta-
do deve ser informada a conta analítica. 

 Por último, o operador deverá transferir os 
saldos das contas de ativos e passivos para o ano se-
guinte, para então iniciar a contabilidade de um novo 
período, essa transferência também pode ser feita de 
forma automatizada pelo menu Apoio >> Assistentes 
>> Contábil >> Gerar Saldo de Balanço. Para que esse 
processo seja executado de maneira correta é impor-
tante que seja informado o primeiro dia útil do exercí-
cio seguinte e um histórico de transferência que será 
utilizado em todos os lançamentos. 

 Caso seja identificado algum erro na contabili-
dade após a execução destes dois processos é possível 
excluí-los automaticamente acessando no mesmo me-
nu as opções de Exclusão da transferência das receitas 
e despesas e da geração de saldo. 

 

 
 

Já está disponível a nova tabela do salário mí-
nimo para o ano de 2014. Como é de praxe, o Rumo 
sempre mantém atualizadas as tabelas de tributos. No 
entanto, é necessário que seja verificada a versão do 
sistema que contempla essa alteração (26/12/2013/
versão 1.17.706). Para consultar a versão do sistema, 
acesse: menu Ajuda >> Checar Atualizações.  
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Além destes campos em branco, o TRCT 
também não irá mostrar quando não tiver a verba 
na rescisão, os campos 61 e 67. E mostrará sempre, 
mesmo não havendo valores, o campo 99 – Ajuste 
do saldo devedor. 
 

 

 

Os relatórios de Contrato de Experiência 
modelo II e Contrato de Trabalho modelo II, sofre-
ram alterações na cláusula 4° quanto ao horário de 
trabalho. Se eventualmente ao emitir estes contra-
tos e nesta cláusula não mostrar nenhuma informa-
ção do horário, deverá ser verificado se no contrato 
do empregado existe o horário informado. 
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Relatórios 



edição 41   Janeiro de 2014 

Página 4 

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 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 040-Dezembro/2013 
 Conferência da contabilização do fiscal 

 Como configurar a DMPL? 

 Configuração de mensagens 

 Listagens de custos da mão de obra 
 
Edição 039-Novembro/2013 
 Valores Agregados na EFD ICMS 
 Listagens de conferência das contas a pagar/receber 

 Listagem de Líquidos 

 Bloquear Recibos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confira o conteúdo das edições anteriores... 

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

