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Começa a vigorar em todo o Estado 
de Minas Gerais Resolução nº 5.234, de 
5 de fevereiro de 2019, que estabelece a 
obrigatoriedade de emissão da Nota Fis-
cal de Consumidor Eletrônica – NFC-e 
–, prevista no inciso XXXVIII do art. 
130 do Regulamento do ICMS – RICMS 
–, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 
13 de dezembro de 2002. 

O novo sistema entra em vigor a 
partir do dia 1º de março - para um se-
tor de contribuintes - e 1º de abril para 
outros contribuintes conforme explica a 
Resolução. Para emissão da NFC-e, o 
contribuinte tem as opções de construir 
aplicativo próprio ou adquirir aplicativo 
de empresa desenvolvedora de software.

Também é necessário a aquisição do certi-
ficado digital (e-CNPJ).

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrôni-
ca – NFC-e visa oferecer uma nova alter-
nativa totalmente eletrônica para os atuais 
documentos fiscais em papel utilizados 
no varejo (cupom fiscal emitido por ECF 
e nota fiscal modelo 2 de venda a consu-
midor), reduzindo custos de obrigações 
acessórias aos contribuintes, ao mesmo 
tempo que possibilita o aprimoramento do 
controle fiscal pelas Administrações Tribu-
tárias. Para o consumidor final possibilita 
a transparência das informações como a 
conferência da validade e autenticidade do 
documento fiscal recebido.

A NFC-e propõe um padrão nacional de 
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documento fiscal eletrônico, baseado nos 
padrões técnicos da Nota Fiscal Eletrôni-
ca - NF-e, modelo 55, todavia adequado às 
particularidades do varejo. Seus principais 
benefícios são:

ECONOMIA 
Dispensa do uso do Emissor de Cupom 
Fiscal e da intervenção técnica;

Permite a utilização de qualquer impres-
sora não fiscal, sem necessidade de autori-
zação pela SEF;

Redução significativa dos gastos com 
papel.

AGILIDADE  
Transmissão em tempo real ou on-line da 
NFC-e;

Não há necessidade de autorização 
prévia do equipamento a ser utilizado.

FLEXIBILIDADE 
Flexibilidade de expansão de pontos de 
vendas nos períodos de alto movimento 
do comércio, sem necessidade de autori-
zação prévia do Fisco.

INOVAÇÃO  
Possibilidade de uso de novas tecnolo-
gias de mobilidade (emissão em tablet e 
smartphones);

Integração de plataformas de vendas 
físicas e virtuais:

http://www.fazenda.mg.gov.br/em-
presas/legislacao_tributaria/resoluco-
es/2019/rr5234_2019.htm

O BDMG - Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais - está disponibi-
lizando crédito a empresários de Além 
Paraíba  com taxas bastante convidati-
vas. Esta oferta faz parte do programa 
Geraminas daquele Banco voltado ex-
clusivamente para oferecer capital de 
giro para as empresas enfrentarem de-
safios ou aproveitarem oportunidades 
por meio do uso consciente do crédito.

A Aceap representa o BDMG em 
Além Paraíba e os interessados em ob-
ter capital de giro ou queiram conhe-
cer melhor os serviços daquele Banco 
podem conversar diretamente com a 
equipe de profissionais da Associação, 
informa Alina Gomes, gerente da enti-
dade.

O Geraminas oferece crédito para 
todas as empresas que estão em Minas 
Gerais e têm faturamento de até R$30 
milhões/ano. Além disso está com uma 
taxa de juros mensal a partir de 1,19%, 
com prazo de pagamento de 48 meses 
e três meses de carência. O programa 
ainda tem outros diferenciais impor-
tantes como taxas muito competitivas; 
parcelas que cabem no bolso; contrata-
ção on-line e até bônus de adimplência. 
“É uma oportunidade muito vantajosa 
para o empresário que tem uma neces-
sidade específica para o seu negócio”, 
finalisa Alina. 

BDMG oferece 
capital de giro 
barato e sem  
burocracia

A primeira reunião do ano de 2019 
da Associação Comercial e Empresarial 
de Além Paraíba com seus associados e 
demais convidados aconteceu na manhã 
do dia 26 de fevereiro em sua sede. O 
“Café com a Presidente”, Rosa Helena Me- 
lo Dutra, contou ainda com a presença da 
gerente da entidade, Alina Gomes, funcio-
nários da Aceap, o representante do Se-
brae-MG, Marco Antônio Mendonça e 
empresários locais.

O evento foi um “acolhimento aos nos-
sos parceiros e também um momento para 
apresentar nosso cronograma de ação para 
este ano que se inicia e que temos uma 
agenda bastante interessante e repleta 
de atividades”, revelou Alina. O café da 
manhã, em clima de descontração, serviu 
também para promover um maior relacio-
namento entre os participantes e propiciar 
realização de negócios entre eles, acres-
centou a gerente da Associação.  As boas 
vindas iniciais foram dadas por Rosa He-
lena,  que reiterou a importância da união 
de todos em prol do desenvolvimento lo-
cal e regional.

Marco Antônio Mendonça falou rapi-
damente quando fez questão de frisar que 
em Minas Gerais, a Aceap “corresponde 
plenamente às expectativas do Sebrae-MG 
em decorrência de sua atuação dinâmica e 
sempre presente em todos os setores da ati-
vidade produtiva”.  Por fim, lembrou que 
a ação da Aceap fortalece a parceria com 
o Sebrae-MG e que juntos ainda vão de-
senvolver “muitos projetos”, completou. 
Ao final, Alina agradeceu a participação 
de todos - especialmente a de Marco An- 
tônio - e fez o convite para o próximo encon- 
tro, cuja data será divulgada oportunamen- 
te. Para ela este primeiro encontro do ano “in- 
centivou a participação dos associados”. 


