
Fortalecer o ambiente para o
desenvolvimento das MPEs
Fortalecer o ambiente de negócios para o desenvolvimento dos 
micro e pequenos empreendimentos por meio da economia 
criativa, adaptação às novas tecnologias e de parcerias com 
órgãos públicos e instituições privadas. Esses são os objetivos 
traçados pela diretoria do SEBRAE Paraíba para o quadriênio 
2019-2022. 

´́ Na Paraíba, os pequenos negócios são a base da vida 
econômica do estado e, portanto, estaremos mais 
alinhados do que nunca nas parcerias junto aos órgãos 
públicos, seja com a prefeitura, governo do estado ou 
governo federal, a fim de garantir um ambiente de 
negócios frutífero e cada vez mais inovador e integrado”,  
afirmou Walter Aguiar.

Marconi Medeiros no Conselho Deliberativo
Também empossado na sexta-feira (11), o novo presidente do 
Conselho Deliberativo Estadual, Marconi Medeiros, frisou, 
durante discurso, a importância de um conselho fiscal para 
auxiliar na tomada de decisões e se mostrou otimista em 
relação aos desafios que eventualmente surgirão. Ainda, 
salientou a força dos pequenos negócios na economia nacional 
e, principalmente, na paraibana. Os membros do Conselho 
Fiscal que foram empossados durante a solenidade são: Agenor 
Augusto de Albuquerque, Marcelo Alves de Oliveira e Sílvio 
Marcos Lima, como titulares; Alexandre Bento de Farias, 
Chateaubriand Pinto Bandeira e Fábio da Rocha Oliveira, 
como suplentes.

Pagamento da ICMS pode
ser pago na rede bancária
A Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande 
recebeu comunicado da Receita Estadual da Paraíba 
informando que desde a última sexta-feira (11), os 
contribuintes paraibanos com inscrição estadual já podem 
efetuar o pagamento do ICMS pela modalidade Ficha de 
Compensação em toda a rede bancária. A medida atende uma 
reivindicação da ACCG e visa facilitar o pagamento do 
principal tributo estadual para o contribuinte paraibano. A 
opção da modalidade Ficha de Compensação, caso o 
contribuinte não seja cliente do Banco do Brasil, deve ser feita 
por meio do portal da Receita Estadual no sistema corporativo 
do ATF (https://ap1pro.receita.pb.gov.br/atf/) no ato da 
emissão. 

Os contribuintes cadastrados na Receita Estadual já possuem 
login e senha para fazer a impressão do tributo para ter acesso 
ao sistema corporativo da SER-PB.  Antes de imprimir a Ficha 
de Compensação, o contribuinte precisa ficar apenas atento no 
ato da emissão para selecionar que não deseja fazer o 
pagamento pelo Banco do Brasil. Essa opção aparece logo 
abaixo dos dados do pagamento do tributo nos quadros de 
preenchimento do sistema corporativo do ATF da SER-PB.  
 
1ª parcela do ICMS parcelado de
dezembro vence dia 15 de janeiro
Outra informação da Receita Estadual da Paraíba esclarece que 
a primeira parcela para os contribuintes do comércio varejista, 
que optaram pelo parcelamento em duas vezes do ICMS do 
mês de dezembro, se vence no próximo dia 15 de janeiro (com 
valor mínimo de 50% do ICMS devido) e a 2ª parcela deverá 
ser efetuada em até 15 de fevereiro.Como previsto no decreto 
38.983, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 18 de 
dezembro de 2018, o interessado que optou pela forma de 
recolhimento teve o prazo até o dia 5 de janeiro de 2019 para 
entregar a Escrituração Fiscal Digital (EFD) para que o valor 
devido fosse processado pela Receita Estadual.

O contribuinte interessado ou seu representante legal deverá 
procurar a repartição fiscal mais próxima do seu domicílio para 
fazer o requerimento individual do parcelamento do ICMS até 
a data limite do pagamento da primeira parcela (15 de janeiro). 
A Receita Estadual lembra que a ausência de pagamento nos 
prazos previstos do parcelamento acarretará a obrigação do 
recolhimento do imposto devido com os acréscimos legais na 
forma da legislação do ICMS.
 
UFR-PB para o mês de janeiro
permanece inalterada
A Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba (UFR-
PB) de janeiro de 2019, que serve de base para calcular as 
multas no âmbito na gestão Estadual, permanece o do último 
mês do ano passado (R$ 49,41).

Representante das associações
comerciais é empossado no
Conselho Deliberativo do SEBRAE
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 empresário Alexandre Moura, vice-presidente da oFederação das Associações Comerciais do Estado da 
Paraíba (FACEPB), tomou posse na última sexta-feira 

(11) como membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE 
Paraíba em solenidade realizada na sede da instituição, em 
João Pessoa. Na oportunidade também foi empossada a nova 
diretoria executiva do SEBRAE eleita para o quadriênio 2019-
2022. Os diretores executivos do SEBRAE Paraíba foram 
reeleitos e, portanto, reconduzidos aos respetivos cargos: 
Walter Aguiar, como superintendente; Luiz Alberto Amorim, 
como diretor técnico; e João Monteiro da Franca Neto, como 
diretor de administração e finanças. 

O Conselho Deliberativo Estadual, anteriormente presidido 
por Buega Gadelha, atual presidente da Federação das 
Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), agora terá à frente o 
presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado da Paraíba (Fecomércio), Marconi 
Medeiros.
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