
ABASE
NEWS

ABASE NEWS ESTÁ DE VOLTA!

CAFÉ DA MANHÃ 46º ENCONTRO BAIANO
DE SUPERMERCADOS

2023 | 01

Com a presença de supermerca-
distas e fornecedores do setor de 
supermercados, aconteceu dia 
02/03 na sede da ABASE, às 7:30, 
o café da manhã de lançamento 
do 46º Encontro Baiano de 
Supermercados, consolidando a 
força dos eventos da Associação, 
onde tivemos a presença de 
mais de 200 fornecedores do 
varejo de alimentos de nosso 
estado. Acompanhe a Abase 
News e saiba das novidades!

Em sua segunda edição de 2023, o Abase Capacita 
realizou, dia 15/03, o treinamento "Transforme a 
reposição do seu supermercado". Nosso palestrante
Ney Layout apontou a importância de pequenas 
ações e como elas podem melhorar a exposição e 
a experiência dos consumidores nas lojas.

O treinamento de FLV do programa ABASE Capacita foi 
um sucesso! Aconteceu dia 07/03, em nossa sede, tendo 
como palestrante Eloilton Ramos, Analista de qualidade 
da Paripassu Brasil. Associados, gestores e encarregados 
de loja saíram com conhecimento renovado para colo-
car em prática dentro dos supermercados.

SUPERBAHIA 2023

CLIQUE AQUI E SE INSCREVA NO 46º BAIANO
DE SUPERMERCADOS!

MOMENTO JURÍDICO

ABASE CAPACITA
FLV

ABASE CAPACITA
NEY LAYOUT

Um novo canal de comunicação chega para a 
ABASE e seus associados. Estamos no LinkedIn.
Através desta rede sociail, você ficará sabendo de 
notícias relacionadas ao mercado de trabalho, 
vagas de emprego e muito mais. Siga a gente!

A ABASE possui um amplo espaço para eventos, 
que pode ser alugado para realização de treina-
mentos, palestras, workshops, convenções, seminá-
rios, coquetéis, confraternizações, formaturas, casa-
mentos e showroom de produtos, entre outros.

FAÇA SEU EVENTO
NA ABASE

ABASE CHEGOU
NO LINKEDIN

ABASE obtém decisão
que reduz pagamento
de contribuição
previdenciária.

Toda empresa não optante pelo 
SIMPLES Nacional é obrigada ao 
pagamento de contribuição pre-
videnciária no percentual de 
20% (vinte por cento) sobre o 
total das remunerações pagas 
aos seus colabores. A chamada 
“quota patronal” constitui, indivi-
dualmente, um dos maiores 
encargos fiscais existentes no país.

Desde 2008 a Associação Baiana 
de Supermercados (ABASE) vem 
tentando junto aos tribunais a 
redução do valor desta contri-
buição mediante ação coletiva, 
que foi julgada em definitivo no 
final do ano passado com deci-
são favorável aos associados.

A decisão obtida pela ABASE 
reconhece a natureza indeniza-
tória das seguintes verbas, deter-
minando a sua exclusão do 
montante sobre o qual é calcula-
da a contribuição aqui destacada:

a) Aviso prévio indenizado;
b) Valores pagos pelo emprega-

dor nos primeiros 15 (quinze) 
dias de afastamento por saúde;

c) Participação nos lucros e 
resultados;

d) Auxílio transporte;
e) Auxílio alimentação;
f) Auxílio creche;
g) Auxílio Educação;

Embasando-se em matéria já 
analisada pelas maiores instân-
cias do Judiciário Nacional (STF 
e STJ), o associado poderá, sem 
risco de autuação perante a 
Receita Federal, valer-se dos 
seguintes benefícios:

a) Redução do valor pago a 
título de contribuição previ-
denciária;

b) Recuperação dos valores 
pagos a maior desde 
12/2008;

Os associados que desejam usu-
fruir destes benefícios devem 
requerer a abertura de um pro-
cedimento administrativo de 
habilitação dos créditos perante 
a Receita Federal do Brasil, solici-
tando a restituição do montante 
ou a compensação com débitos 
vincendos via PERD-COMP.

A ABASE - Associação Baiana de 
Supermercados permanece à 
disposição para solucionar 
quaisquer dúvidas, bem como 
auxiliar em eventuais requeri-
mentos administrativos.

Endereço: Rua Gilberto Amado, 276
Edf. Mamede Paes Mendonça - Jardim Armação

Telefone: 71 3444-2888
WhatsApp: 71 9 8290-2100
E-mail: marketing@abase-ba.org.br

Retomada
de feiras setoriais
gera oportunidade
de negócios na Bahia
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