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Introdução 

O cadastro de usuário é fundamental para acessar os módulos do sistema. 
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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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Cadastro de usuário 

Após acessar o sistema, em “Início”, clique em ”Ainda não sou usuário; Quero me 

cadastrar”. 

 

 

Com isso, a tela de cadastro de usuário será exibida em uma nova janela. 

Selecione um dos tipos de cadastro, “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”, e 

preencha corretamente as informações da tela exibida. 
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Informe um usuário e uma senha que possam ser memorizados facilmente. 

Ao digitar a senha, será mostrado um medidor, informando o nível de segurança 

de sua senha. Para obter dicas de segurança, pode-se clicar no link “Dicas de como 

criar uma senha segura”. 

 

 

 

 

Em “Endereço de Correspondência” é possível realizar a busca por CEP ou por 

logradouro. Selecione uma das opções e clique na imagem da lupa  para 

pesquisar o endereço. 
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Em “Informações para Contato” é obrigatório o preenchimento de um telefone e 

de um e-mail a ser utilizado para receber a confirmação do cadastro do usuário. 

Sendo contador da empresa ou engenheiro da obra cadastrada, informe seu CRC 

ou CREA. 

Ao término do preenchimento, clique em “FINALIZAR”. 

 

Ao encerrar o cadastro, será enviado um e-mail de confirmação para o usuário. 

 


