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Introdução 

A alteração de autônomos é indicada para as pessoas físicas já inscritas no 

município que necessitem alterar os dados cadastrais da sua inscrição mobiliária. 

Importante: para alterar um autônomo, é preciso ter em mãos o número do CPF 

do autônomo e de sua Inscrição Municipal. A Inscrição Municipal é gerada após a 

aprovação de um protocolo de abertura de autônomo; ou caso já possua um 

número cadastrado no 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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Alteração de autônomo 

Após acessar o sistema, clique em "Alteração" e escolha a opção "Alteração de 

autônomo". 

 

 

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

sistema. 
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Informe os dados do requerente, os dados de identificação do autônomo e clique 

em "PRÓXIMO PASSO". 

 

Por meio do CPF e da Inscrição Municipal fornecidos, o sistema buscará os dados 

da pessoa física que será alterada. 
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Etapa 1 - Autônomo 

Informe os dados do autônomo e clique em "PRÓXIMO PASSO". 
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Etapa 2 - Estabelecimento 

Informe o local de atividade, os dados para contato e clique em "PRÓXIMO 

PASSO". 

 

Atenção:  

Existem dois tipos de endereço: Urbano e Rural. Diferente do endereço urbano, o 

endereço rural não possui número de inscrição imobiliária. 

Há três opções para efetuar a busca de endereço: inscrição imobiliária (número 

que consta no carnê do IPTU), logradouro ou CEP. Selecione uma das opções e 

clique na imagem da lupa.  
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Etapa 3 - Correspondência 

Informe o endereço de correspondência do autônomo e clique em "PRÓXIMO 

PASSO". 

 

Atenção: 

Se o endereço de correspondência for o mesmo que o endereço do autônomo, 

clique em "Utilizar o mesmo endereço do Local de Atividade". 

Há três opções para efetuar a busca de endereço: CEP, logradouro ou 

internacional. Selecione uma das opções e clique na imagem da lupa.  
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Etapa 4 - Atividade 

Informe a atividade (ocupação) do autônomo e selecione as formas de atuação. No 

final, clique em "PRÓXIMO PASSO". 

 

Para indicar a sua atividade, clique em "PROCURAR POR ATIVIDADE". Na tela que 

será aberta, informe uma descrição e clique no botão "Buscar". No final, selecione 

a ocupação (CBO) desejada. 
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Etapa 5 - Perguntas 

Em seguida, responda às perguntas do processo de alteração de autônomo. 
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Etapa 6 - Contador 

No próximo passo, se for o caso, informe o responsável contábil. Caso contrário, 

utilize a opção "Caso não possua responsável contábil, clique aqui". 

 

Para indicar o responsável contábil, clique em "Contador" e informe o CPF, ou 

clique em "Escritório de Contabilidade" e informe o CNPJ. 
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Etapa 7 - Resumo 

Por último, é apresentado um resumo das informações preenchidas. Nessa etapa, 

o usuário deve informar no campo "Observações Gerais" quais foram as 

alterações realizadas. 

 

Para finalizar, leia o "Termo de Responsabilidade", marque as caixas de seleção e 

clique em "Finalizar". 
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Com isso, um protocolo de alteração de autônomo será gerado e encaminhado 

para análise da prefeitura. 

No módulo de "Acompanhamento", é possível verificar o andamento do protocolo 

de alteração que foi gerado. 

 


