
Os empresários devem procurar os

proprietários dos imóveis e promover

diálogo para possibilitar pagamento

futuro, evitando a inadimplência que

trará encargos de multa e juros em

pagamentos futuros. 

Os proprietários obviamente relutaram e

conceder maiores prazos

principalmente pelo principio de

sobrevivência, mas nesta situação

deverá prevalecer o bom senso.

O QUE PODE
SER FEITO

Todo trabalhador tem necessidade de

receber os seus salários, na grande

maioria por questão de sobrevivência,

entretanto é possível o diálogo entre

empregador e empregado que poderá

amenizar a situação de ambos, neste

momento de crise. 

ALUGUEL

COMPRAS E PAGAMENTO DE 
DÉBITOS A FORNECEDORES

O diálogo é um princípio milenar,

os empresários devem dialogar

com os fornecedores, primeiro

reduzindo as mercadorias já

compromissadas, ou mesmo

cancelando os pedidos, negociar

adiamento dos compromissos

com estes.

PAGAMENTO
DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

EMPRESÁRIO



No município de Campo Grande,

decreto 14193 proíbe a interrupção do

abastecimento de água e esgoto pelo

período de 60 dias sem restrição da

categoria do usuário. Quanto ao Estado

de Mato Grosso do Sul, o governo

publicou decreto para igual proibição

mas limitado aos consumidores inscritos

na tabela social. A medida do Governo

estadual não atinge os municípios que

tem situação de abastecimento com

concessão própria.

O QUE PODE
SER FEITO

Aneel suspendeu, por 90 dias,  

corte no fornecimento de

energia elétrica por falta de

pagamentos em todas as

residências urbanas e rurais e

para os serviços considerados

essenciais.

PAGAMENTO
DE CONSUMO DE ÁGUA

PAGAMENTO
DE CONSUMO DE
ENERGIA E GÁS

EMPRESÁRIO

As empresas optantes pelo Simples

Nacional, quanto aos tributos federais,

estão cobertos pela resolução 152 de

18.03.2020, para postergar os encargos

dos meses de competência março, abril

e maio de 2020, para outubro,

novembro e dezembro respectivamente.

Quanto aos recolhimentos devidos ao

Município e ao Estado, estamos

aguardando edição de medidas neste

sentido, providências que poderão ser

decretadas ou não.

IMPOSTOS


