Como Solicitar
sua Senha Web
Para você, MEI,
começar a emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
é necessário fazer uma Senha Web para
acessar os serviços da Prefeitura de São Paulo.

Etapa 1 : Cadastre-se
Passo 1 :
Acesse o site da Prefeitura da cidade
de São Paulo através do link:
http://www.prefeitura.sp.gov.br
/cidade/secretarias/fazenda/
servicos/senhaweb/ ou :
Acesse aqui

Logo após
Clique no local indicado
“Solicitar Senha”.

Passo 2 :
Uma página com algumas
instruções será aberta,
contendo um link para
solicitar a senha.

Passo 3 :
Clique em:
“Avançar”
para começar o
processo de
solicitação de
senha.

Clique no local indicado na imagem
com as palavras “CLIQUE AQUI” em
azul para avançar e leia as orientações
relativas à Senha Web.

MEI

Pessoa
Jurídica

Passo 4 :
O Microempreendedor Individual
possui CNPJ e deve selecionar a
opção “Pessoa Jurídica” ; após,
informe o código de imagem e
clique em “OK”.

Passo 5 :
Caso possua certificado
digital é possível liberar a
Senha Web de forma
automática, sem necessidade
de entrega de documentação

ou comparecimento ao atendimento.
Para quem não possui Certificado
Digital basta selecionar :
“Não tenho Certificado Digital” ,
indicado abaixo:

Passo 6 :
1 Indique o nº do CNPJ da empresa
2 Indique o CPF do responsável legal
3 Clique no botão azul “OK”
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Passo 7 :
Os passos em verde:
já estão prontos.

Os passos em azul:
Entrar
devem ser acessados
e preenchidos
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O Sistema está preparado para identificar as informações contidas no
cadastro da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica, desta forma, em alguns
casos, ele pode permitir o desbloqueio da senha da Pessoa Jurídica
automaticamente.
Caso isso aconteça pule para
a Etapa 4: Habilite a Senha
Web para seu MEI ( Pessoa
Jurídica)
Caso não aconteça, clique em:
“Entrar” em “Passo 1:
Cadastre-se” e insira suas
informações pessoais.

Etapa 2 : Solicitar uma Senha Web para você

Passo 1 :
Após o cadastro clique em
“Entrar” no “Passo 2 :
Solicitar uma Senha Web
para você”

Passo 2 :
Ao clicar no “Passo 02
– Solicitar uma Senha Web
para você”, o sistema abrirá a
tela abaixo solicitando a data
de nascimento.
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Digite a data de nascimento

2 Clique em “Confirmar”
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Passo 3 :
Em seguida, preencha o
endereço de e-mail e
escolha uma senha.
A senha deve conter letras
MAIÚSCULAS, minúsculas
e números, conforme
orientação do próprio
sistema.
Após escolher a senha, clique
em “Confirmar”.

Passo 4 :
Após escolher a senha e clicar em “Confirmar”, abrirá uma tela
informando que sua solicitação foi registrada com sucesso.
Clique em “Fechar”.

Como Solicitar sua Senha Web
Passo a passo detalhado para os MEI

