
    Prefeitura de  

      SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
    Secretaria Municipal da Fazenda 

 

Empro - Tecnologia & Informação 
São José do Rio Preto, São Paulo 

Manual do Usuário 

Encerramento de M.E.I. e Empresas 



    Prefeitura de  

      SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
    Secretaria Municipal da Fazenda 

 

2 

 

Sumário 

Introdução ............................................................................................................................ 3 

Acesso .................................................................................................................................... 4 

Encerramento de M.E.I. e empresas ................................................................................. 6 

 



    Prefeitura de  

      SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
    Secretaria Municipal da Fazenda 

 

3 

 

Introdução 

O encerramento de Microempreendedor Individual e empresas é indicado para 

todos os tipos de pessoas jurídicas que tenham encerrado suas atividades no 

município. 
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Acesso 

O primeiro passo é acessar o sistema. Isso é possível através do “Ganha Tempo 

Empresa”, disponibilizado na página principal da Prefeitura de São José do Rio 

Preto (http://www.riopreto.sp.gov.br/). 

 

 

Em seguida, basta acessar o sistema, clicando na imagem indicada abaixo. 

 

http://www.riopreto.sp.gov.br/
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Além do “Ganha Tempo Empresa”, é possível acessar o sistema diretamente 

através do link https://icad.empro.com.br/ 

 

https://icad.empro.com.br/
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Encerramento de M.E.I. e empresas 

Após acessar o sistema, clique em “Encerramento” e escolha a opção 

“Encerramento de Microempreendedor Individual e empresas”. 

 

 

Em seguida, informe o seu usuário, senha e código de validação para acessar o 

sistema. 
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Informe os dados da pessoa jurídica e clique em “PRÓXIMO PASSO”. 

 

Atenção: 

O CNPJ e a inscrição municipal são informações obrigatórias. 
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Em seguida, o sistema exibirá os dados da pessoa jurídica. Confira os dados 

apresentados e preencha as informações necessárias para o encerramento. 
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Os dados de registro da empresa (local de registro, natureza jurídica e número de 

registro) são informações obrigatórias somente se a inscrição municipal já teve um 

protocolo deferido no sistema. No momento de finalizar a solicitação de 

encerramento o sistema fará essa verificação. 

Dependendo do local de registro selecionado, o sistema exibirá campos diferentes 

para serem preenchidos. 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

 

Lembre-se de informar o motivo de encerramento, a data de encerramento e as 

observações. 
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Se necessário, adicione os documentos essenciais para a análise do protocolo. 

Nesse momento, o envio de arquivos é opcional. 

No final, clique em “FINALIZAR”. Com isso, o protocolo de encerramento será 

gerado e uma tela com os detalhes da solicitação será exibida. 

No módulo de “Acompanhamento” do sistema, é possível acompanhar o 

andamento do protocolo, que passará por análise da prefeitura. 

 


