Como Desbloquear
sua Senha Web

Cadastre seu MEI (Pessoa Jurídica) para o
Desbloqueio da Senha Web

Passo 1 :
Agora é o momento de selecionar e preencher o “Passo 03 – Cadastrar
Pessoa Jurídica”.
Clique em “Entrar”.

Passo 2 :
Preencha seus dados nos campos solicitados.
Obs.: Para MEI, a Razão Social será o Nome seguido do número do
CPF, assim como consta no CNPJ e no Certificado de Condição de
Microempreendedor Individual. Exemplo: João da Silva12345678900.

Passo 3 :
Após o preenchimento, o
sistema apresentará a
mensagem ao lado indicando
que o pré-cadastro foi realizado
com sucesso.
Imprima a solicitação de
Desbloqueio da Senha Web
clicando em “imprimir”.

Modelo de Formulário de Solicitação de
Desbloqueio da Senha Web.

Passo 4 :
MEI, você pode confirmar sua Senha Web de duas formas:

Leve o formulário de solicitação de Desbloqueio da Senha Web
e documentação indicada (documento com foto e Certificado
de MEI) a qualquer Praça de Atendimento das Subprefeituras
ou em uma unidade do Descomplica, sem a necessidade de
agendamento.

Antes de tudo, você precisará que os seguintes documentos
estejam digitalizados e legíveis:
Certificado de MEI;
Documento com foto;
Formulário de solicitação de Desbloqueio da Senha Web com
assinatura idêntica ao do documento com foto enviado.

Com os arquivos digitais desses
documentos acesse o Portal SP156:
Clique aqui

ou acesse o seguinte caminho
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/

Se você já tiver cadastro no Portal SP156, faça login “ACESSAR” e vá
para o passo 7 desta Etapa. Caso você não tenha cadastro, siga os
passos seguintes.

Passo 5 :
Para se Cadastrar clique em "CADASTRAR".

Passo 6 :
Logo após selecione a opção “Jurídica” e preencha os campos com
os dados do seu MEI. Após preencher com todos os seus dados,
clique em “Cadastrar”.

Passo 7 :
Insira o CNPJ do seu MEI e sua senha e clique em “ENTRAR”

Passo 8 :
Na página inicial do Portal SP156 (LINK: https://sp156.prefeitura.
sp.gov.br/portal) clique em “Finanças”

Passo 9 :
Em seguida Clique em "Ainda não encontrou ?"

Passo 10 :
Aparecerá uma caixa de seleção com o nome “Assunto”. Você
deverá selecionar a opção “Senha Web”

Passo 11 :
Após selecionar “Senha Web”, aparecerá outra caixa de seleção,
agora com o nome “Selecione o Serviço”.
Nesta, você deverá selecionar a opção “Senha Web - Desbloqueio
online para MEI, Empresário Individual e Pessoa Física”

Passo 12 :
Após selecionar “Senha Web” na caixa “Assunto” e “Senha Web
- Desbloqueio online para MEI, Empresário Individual e Pessoa
Física” na caixa “Selecione o Serviço”.
Clique em “Selecionar”

Passo 13 :
A seguir, aparecerá um botão para você continuar a solicitação
com seu MEI.
Clique em “Continuar como”.

Passo 14 :
Para continuar a solicitação, preencha os Campos Específicos.
No campo “QUAL O TIPO DE PESSOA ?” selecione a opção “MEI ou
Empresário Individual” como mostra a imagem abaixo.

Passo 15 :
No campo “VOCÊ É A PESSOA INTERESSADA OU PROCURADOR ?”,
selecione a opção “Pessoa Interessada” caso o MEI esteja registrado
no seu nome.
Ou selecione a opção “Procurador” caso você seja procurador(a) do
MEI em questão.

OBS: Caso o desbloqueio seja feito por meio de procuração, a
procuração deve ter no máximo 1 ano, com poderes específicos
para recebimento e desbloqueio da Senha Web.

Passo 16 :
Leia as instruções e, em cada opção “Escolher Arquivo”, anexe os
documentos requisitados.

Passo 17 :
No campo “Descrição”, escreva observações que queira acrescentar ao pedido. Depois clique em “Continuar”.

Após a conclusão, você receberá
um SMS e um e-mail confirmando
seu pedido. A nossa equipe fará
a conferência dos documentos,

e, depois, você receberá
um email com a aprovação
a análise do pedido de
desbloqueio da Senha Web.
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