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Neste bip 

Médias Manuais na Rescisão quando não existir reci-
bos normais gerados....................................................... 

1 

Justificativa de Faltas....................................................... 1 

SPED sem movimento.................................................... 2 

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

rumodoc.priori.com.br 

Caso não haja recibos normais antigos lança-
dos no Rumo para apuração de médias na rescisão, 
quando o funcionário recebeu eventos variáveis como 
comissão, hora extra no decorrer dos anos passados, 
poderá ser informada manualmente, na guia 4-
Médias Manuais, encontrada na tela do lançamento 
da rescisão. Dessa forma, o sistema buscará as mé-
dias desta tabela e proporcionará conforme cada tipo 
de folha no recibo de rescisão.  

 

Atenção: só usar este recurso de médias ma-
nuais quando não existir dados no sistema para apu-
ração automática desta média, uma vez que, o Rumo 
gera automaticamente as médias dos eventos variá-
veis na rescisão, quando há recibos gerados para o 
período da média. 

Por: Jéssica Pappen 

 O funcionário pode perder o direito ao RSR 
(Repouso Semanal Remunerado, popularmente co-
nhecido como DSR) por causa de faltas injustificadas, 
em alguns casos, pode perder até mesmo o direito às 
férias. O Rumo possui um relatório para justificativa 
de faltas, a fim de evitar que o funcionário perca es-
ses direitos, o mesmo pode ser encontrado em Rela-
tórios >> Folha >> Funcionários >> Justificativa de 
Faltas, ou pela tela de contratos, acessando o atalho 
Opções >> Relatórios. 

 
 
 
  

Você Sabia? 

 Que o prazo final da ECF é o último dia 
útil do mês de julho? 

 

 Que o roteiro de cálculo encontrado 
nas folhas de pagamento demonstra 
como o sistema realizou o cálculo dos 
eventos? 

Médias Manuais na Rescisão 

quando não existir recibos 

normais gerados 

Justificativa de Faltas 
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 Na tela de exportação da EFD ICMS/IPI e 
EFD Contribuições foi adicionado o botão Gerar 
sem Movimento, ao clicar irá aparecer a seguinte 
pergunta: 

 Confirmando a pergunta, irá aparecer uma 
nova tela de aviso, deixando claro para o usuário 
que o sistema está gerando um arquivo sem movi-
mento em um período que houve movimentação e 
que isso não irá evitar o pagamento de multa por 
omissão de informação.  
 Para finalizar o processo basta informar os 
números apresentados pelo sistema e confirmar. O 
arquivo sem movimento será gerado.  

Por: Cristiane Mentges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Esse relatório permite a impressão para vários 
funcionários ao mesmo tempo, o usuário deve preen-
cher o período relativo à dispensa e informar o período 
das férias, assim como o nome do responsável pelo RH 
(usado para o campo de assinatura do relatório), e a da-
ta de emissão. 

 Após executado, o relatório irá mostrar informa-
ções relativas ao funcionário, contendo dois campos pa-
ra assinatura (para o funcionário e para o responsável 
do RH), e um para a data de visualização. 

Por: Matheus F. Fritzen 

 

Na versão do sistema liberada no dia 
26/06/2017 foi disponibilizada a opção para gerar os 
arquivos SPED ICMS/IPI e Contribuições sem movimen-
to.  
 

SPED sem movimento  
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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 080 Abril/2017 

• Parcelamento de Eventos 

• Importação de Inventário 

• Configuração do simples nacional para o primeiro 
mês de atividade 

• Conheça o GOVBOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edição 082 Junho/2017 

• Adiantamento Salarial 

• Duplicatas 

• Reajuste Salarial proporcional ao tempo de serviço 

• Listagem de Alterações de Dados 
 
Edição 081 Maio/2017 
• Relação de Notas Fiscais Faltantes 

• Direito ao Salário Família 

• Depósito de FGTS do mês anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confira o conteúdo das edições anteriores... 

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

