
    Prefeitura de  

      SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
    Secretaria Municipal da Fazenda 

 

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

Manual do Usuário 

Acompanhamento 



    Prefeitura de  

      SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
    Secretaria Municipal da Fazenda 

 

2 

 

Sumário 

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

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

Acompanhamento ............................................................................................................... 6 

Protocolos Abertos .......................................................................................................... 7 

Protocolos Finalizados .................................................................................................... 9 

Empresas ......................................................................................................................... 10 

 



    Prefeitura de  

      SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
    Secretaria Municipal da Fazenda 

 

3 

 

Introdução 

O módulo de acompanhamento é utilizado para consultar os protocolos (em 

andamento e finalizados) gerados no sistema Icad e para verificar a situação da 

inscrição municipal. 
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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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Acompanhamento 

Após acessar o sistema, clique em “Acompanhamento” no menu superior e 

escolha a opção “Acompanhamento”. 

 

 

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

sistema. 
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Protocolos Abertos 

Em “Protocolos Abertos” estão listadas todas as solicitações (protocolos) em 

andamento. 

 

Cada protocolo possui um fluxo específico que pode ser visualizado clicando na 

imagem da lupa.  
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O fluxo de cada protocolo é composto por várias etapas. Sendo que cada uma 

delas apresenta uma situação diferente. Ao clicar na situação correspondente, 

uma nova janela será exibida para visualizar os detalhes da solicitação e/ou dar 

sequência ao processo. 

 

Caso o usuário deseje cancelar a solicitação (protocolo), deve clicar no botão 

“Cancelar Pedido”. Com isso, uma nova tela será exibida com o histórico da 

solicitação. Para confirmar o cancelamento, clique no botão “Cancelar Solicitação”. 
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Protocolos Finalizados 

Em “Protocolos Finalizados” estão listadas todas as solicitações concluídas 

(protocolos deferidos, indeferidos e cancelados). 

  

Clique na imagem da lupa  para visualizar o fluxo do protocolo. Em seguida, 

clique na situação da etapa desejada para obter mais detalhes da solicitação e/ou 

análise. 

Atenção: 

É possível encontrar um protocolo específico informando a palavra-chave (número 

do protocolo) e clicando no botão “Buscar”. 
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Empresas 

Na aba “Empresas” constam todas as inscrições municipais (autônomos, M.E.I. e 

empresas) que o usuário tem acesso. 

 

 

Para visualizar a inscrição municipal na aba “Empresas” o usuário deve ser o 

responsável contábil (contador), o responsável legal ou o sócio. Essa informação, 

que é exibida na coluna “Vínculo”, foi cadastrada no protocolo de abertura e/ou de 

alteração da inscrição municipal. 
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A coluna “Alvará” exibe a situação da inscrição: 

 “Regularizado” 

 “Regularizar” 

 “Irregular” 

 

Para visualizar todas as informações da inscrição municipal, basta clicar na 

imagem da lupa.  

Com isso, uma nova janela exibirá informações sobre protocolos, posturas 

(requisitos), responsável contábil, dados cadastrais e documentações da inscrição 

municipal. 
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Na aba “Posturas” constam todos os pré-requisitos de alto risco e requisitos 

vinculados à inscrição municipal. 

 

 

Na aba “Contábil” consta o responsável contábil da inscrição municipal. Se o 

usuário tiver permissão, aparecerá o botão “Vincular Novo” para vincular um novo 

contador. 

 

 

Se o usuário que estiver acessando o sistema for o responsável contábil, aparecerá 

o botão “Desvincular” na aba “Contábil”. 
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Na aba “Cadastro” constam todas as informações cadastrais da inscrição 

municipal, como os dados de registro, os dados de inscrição, o local de atividade, 

os dados para contato, o endereço de correspondência, o detalhamento das 

atividades, a lista de atividades, as formas de atuação, o quadro de sócios e 

administradores, o responsável contábil, as perguntas de viabilidade e as 

perguntas complementares. 

Através da aba “Cadastro”, é possível atualizar os dados para contato da inscrição 

municipal e os contatos de cada sócio. Para isso, preencha os campos e clique no 

botão “Atualizar”, conforme imagens abaixo. 

 

 
Formulário dos dados para contato da inscrição municipal. 

 

 

 
Formulário dos dados para contato do sócio. 
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Na aba “Documentações” constam a lista de documentos gerados para a inscrição 

municipal: Ficha Cadastral, Alvará de Funcionamento Provisório e Alvará de 

Funcionamento Ordinário. 

 

 

 

 

 

 


