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

rumodoc.priori.com.br 

Na versão do dia 19/04/2017 foi disponibiliza-
do um novo relatório com o nome Relações de Notas 
Fiscais Faltantes, o mesmo tem por objetivo verificar 
quais notas não foram lançadas no período informa-
do. Este relatório pode ser encontrado pelo menu 
Listagem>>Livros Fiscais>>Relação de Notas Fiscais 
Faltantes.  

Através deste relatório o usuário consegue 
identificar as notas que não possuem uma sequência 
de numeração. Pelo relatório, é possível conferir as 
notas, separado por modelo e série. Quando tiver 
notas faltantes no sistema, será demonstrado com a 
seguinte denominação ex: “226 a 266, 272”. Caso o 
período estiver com todas as notas lançadas, constará 
a mensagem “Nenhuma nota faltando”.  

 

 O salário família é um benefício pago aos se-
gurados empregados, domésticos e trabalhadores 
avulsos que tenham salário de contribuição inferior 
ou igual a remuneração estipulada pela tabela 
de salário família.  

O sistema Rumo se encarrega automatica-
mente em lançar o evento de salário família conforme 
a informação do dependente e de acordo com a base 
salarial do empregado, sem que o usuário lance de 
forma manual este evento em recibo. 

De acordo com a Lei nº 12.255, de 15 de ju-
nho de 2010, Art. 4 § 2º “O direito à cota do salário-
família é definido em razão da remuneração que seria 
devida ao empregado no mês, independentemente 
do número de dias efetivamente trabalhados”.  

 

Você Sabia? 

 Que o Rumo possui o relatório de pro-
gramação de férias? 

 
 Que o Rumo demonstra por meio do 

relatório "Borderô para Contabilidade" 
as notas fiscais que ainda não foram 
contabilizadas? 

Relação de Notas Fiscais 

Faltantes 

Por: Cristiane Mentges 

Direito ao Salário Família 
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 Quando for gerado o arquivo da SEFIP apa-
recerá o seguinte relatório: 

 O relatório indica qual procedimento deve 
ser adotado dentro do programa SEFIP, em relação 
ao empregado cujo o FGTS do mês anterior foi adi-
cionado a rescisão. Na ocasião, apenas indique o 
empregado na modalidade 1, para não recolher o 
FGTS novamente. 
 
Por: Priscila Janke 
 

 
 
 
 
 

   Por este motivo, não deve considerar as faltas 
para o cálculo do salário família, é considerado o valor 
integral de sua remuneração do mês. Neste cálculo, ha-
vendo horas extras e demais verbas adicionais que com-
põe a remuneração do mês, farão parte desse cálculo. 
 Atenção: Na ocasião de mãe e pai terem víncu-
los empregatícios, ambos terão o respectivo direito ao 
salário família. O direito ao benefício do salário família 
será encerrado, quando o filho(a) completar 14 anos. 
 Em casos de afastamentos por doença, confor-
me a legislação, a empresa só é responsável pelo paga-
mento do salário família no mês do afastamento. Dessa 
forma, nos meses subsequentes, a Previdência Social 
pagará o benefício em favor do empregado. Cabendo à 
empresa o restabelecimento do pagamento a partir do 
mês seguinte àquele em que se deu o retorno do empre-
gado à atividade. (Fonte: ECONET) 
 
Por: Jéssica Pappen 

  

 Existe uma opção na tela de lançamento de res-
cisão, que poderá ser utilizada se ocorrer uma rescisão 
no início do mês, quando a SEFIP do mês anterior ainda 
não foi transmitida. Dessa maneira, é possível adicionar 
este FGTS que não foi depositado ainda, na rescisão. 
Para fazer isso, na tela de lançamento da rescisão em 
Lançamentos/Folha/Demissão/Transferência, informe 
“Não” no campo “FGTS mês ant.depositado”. Assim, es-
tará indicando para o Rumo utilizar o FGTS do mês ante-
rior na rescisão, evitando transtornos posteriores com 
GRRF complementar. 

 Depósito de FGTS do mês 

anterior 

Treinamento 
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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 078 Fevereiro/2017 

• DIRF: Tabela de pensão alimentícia por dependente 

• Encerramento do Exercicio 

• Nova Funcionalidade geradora das informações de 
IR e CS nas notas fiscais 

• Atualiza FAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edição 080 Abril/2017 

• Parcelamento de Eventos 

• Importação de Inventário 

• Configuração do simples nacional para o primeiro 
mês de atividade 

• Conheça o GOVBOX 
 
Edição 079 Março/2017 

• Erros comuns na RAIS 

• Como descontar a contribuição sindical no Rumo? 

• Configuração DIFAL 

• Apuração DARF caixa ou competência? 

• Rotina de alteração da data de pagamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confira o conteúdo das edições anteriores... 

https://www.facebook.com/priori?ref=ts&fref=ts

