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Introdução 

Os alvarás de funcionamento provisório vencidos podem ser atualizados no 

sistema. Caso possua alteração na data de vencimento dos requisitos, é possível 

solicitar uma nova emissão do documento com a data atualizada. Mas se existirem 

requisitos indeferidos a atualização não será possível. 
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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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Atualização do alvará de funcionamento provisório 

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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Acesse a aba “Empresas”. 

 

Identifique a inscrição municipal que precisa da atualização do alvará de 

funcionamento provisório e clique 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 “Documentações” e clique no link responsável pela atualização do 

alvará de funcionamento provisório. 

 


