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Introdução 

Por aqui, é possível alterar o responsável contábil de uma empresa. 
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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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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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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. 

Acesse a aba "Contábil". Clique no botão "Vincular novo". 

 

Na tela que se abrir, insira o CPF ou o CNPJ do novo responsável fiscal e clique em 

"Confirmar". 

 

O sistema irá informar que um email será enviado ao novo responsável. Caso 

esteja de acordo, clique em "Confirmar". 


