
Sistema GSS

Gestão de Serviços Sociais



● Para acessar 

funcionalidades 

disponíveis para 

Entidades e 

Empresas 

Financiadoras é 

preciso logar com 

Login Gov BR.

● Ao clicar em 

ENTRAR aparece a 

tela para login ou, se 

já estiver logado, vai 

direto para a tela do 

sistema GSS.



● Se já tem cadastro 

no Login gov.br, 

informa o CPF e 

clica no botão 

avançar

● Se não tem cadastro 

no Login gov.br, 

deve clicar em “Crie 

sua conta gov.br” e 

aparecerá a tela 

solicitando os dados 

necessários para 

efetuar o cadastro.



● Informa a senha e 

clica no botão Entrar



● O acesso às funcionalidades é 

liberado após efetuar Login no 

sistema, utilizando o Login gov.br e 

permitir que o sistema Pró-social 

tenha acesso aos dados solicitados 

do seu login gov.br.:

○ Registro de Entidades Civis

○ Utilidade Pública

○ OSCIP

○ Projetos

○ Empresa Financiadora



● Se o usuário quiser solicitar concessão de Certidão de Registro para uma Entidade deve clicar em 

“SOLICITAR” Registro de Entidades Civis



● Se o usuário quiser solicitar 

concessão de Certidão de 

Utilidade Pública para uma 

Entidade deve clicar em 

“SOLICITAR” Utilidade Pública

Obs: Para solicitar Certidão UP é 

preciso ter Certidão de Registro 

válida.



● Se o usuário quiser solicitar 

concessão de Certidão de 

Organização da Entidade 

Civil de Interesse Público 

para uma Entidade deve 

clicar em “SOLICITAR” 

OSCIP

Obs: Para solicitar Certidão 

OSCIP é preciso ter Certidão 

de Registro válida.



● Se o usuário estiver autorizado a manter informações de uma Entidade ou Empresa, já cadastradas, 

deve clicar em “Minhas Instituições” e selecionar aquela que deseja acessar.



Entidade
Solicitando Concessão de Certidão de Registro



● 1º passo: Clicar em Solicitar Registro de Entidades Civis



● 2º passo: Informar CNPJ da Entidade



● 3º passo: Informar os dados de identificação da Entidade. 

Obs: A Entidade deve ter pelo menos 2 anos de fundação



● 4º passo: Salvar dados da identificação da Entidade para liberar as outras abas a serem informadas



● 5º passo: Ao salvar o sistema abre o painel desta Entidade. Clicar em EDITAR para continuar incluindo os 

dados da Entidade para solicitar a Certidão de Registro



● 6º passo: Preencher informações sobre o atendimento da Entidade e outras informações, na aba 

“Detalhes”



● 7º passo: Preencher informações sobre a natureza da Entidade e enviar pelo menos um atestado que 

comprove sua atuação, informando número e validade, na aba “Atestados”



● 8º passo: Fazer upload de todos os documentos solicitados, informando a validade, na aba “Documentos”



● 9º passo: Informar até 4 áreas de atuação, na aba “Atuação”



● 10º passo: Informar até 4 populações atendidas pela Entidade, na aba “População Alvo”



● 11º passo: Informar o 

responsável pela 

Entidade, data da 

posse ou mandato, na 

aba “Responsável”



● 12º passo: após incluir todas as informações da Entidade clicar em “SOLICITAR” 



● 13º passo: A solicitação é enviada para análise da Secretaria. 

Obs: A Entidade pode acompanhar a situação da solicitação no site ou aguardar receber informações. 



Entidade
Solicitando Atualização de Certidão de Registro



● Se a Entidade já está cadastrada no GSS, e este cadastro foi feito pela Secretaria e não pela Entidade, o 

Responsável pela Entidade deve solicitar à STAS/Divisão de Registro a inclusão de um administrador 

para a Entidade, no sistema GSS.

● O Administrador deve primeiro estar cadastrado no Login Único do Governo Federal para que ao solicitar 

a inclusão como administrador da Entidade no sistema GSS possa fornecer o e-mail e o cpf informados 

no cadastro do Login Único do Governo Federal

● O Administrador cadastrado poderá incluir novos administradores da Entidade ou de Projetos para a 

Entidade

● Não esquecer de enviar a atualização do Responsável pela Entidade (cpf, nome, e-mail, mandato)



● 1º passo: O administrador da Entidade no sistema GSS acessa a aba “CERTIDÕES” e clica na certidão 

que deseja atualizar



● 2º passo: Aparece a informação que a Certidão está vencida e o botão “RENOVAR”.



● 3º passo: O sistema solicita o envio de 

documentos atualizados e pelo menos um 

atestado atualizado.



● 4º passo: Após o upload dos documentos e atestado, com informação da validade, deve clicar em 

“SOLICITAR”. A solicitação será enviada e na tela aparecerá a mensagem abaixo.



Entidade
Solicita concessão de Certidão de Utilidade Pública



● Para solicitar uma Certidão de Utilidade Pública é necessário que a Entidade tenha uma Certidão de 

Registro válida. Se tiver, clicar em “SOLICITAR”



● Abre a tela com a Certidões emitidas pela 

Secretaria.

● Clicar em “SOLICITAR” Título de Entidades 

Declarada de Utilidade Pública Estadual.



● O sistema lista todas as Entidades para as quais o usuário está autorizado a solicitar Certidão e que 

estejam aptas para solicitar Certidão de Utilidade Pública.



● Clicar no botão “SOLICITAR” da Entidade para a qual queremos solicitar a Certidão UP.



● Preencher todos os documentos solicitados para a Emissão da Certidão UP.



● Enviar pelo menos um dos atestados que comprove o trabalho da Endidade



● Após preenchimento das informações solicitadas clicar em “SOLICITAR”, no final da página.



● O sistema informa que a Certidão foi solicitada e, após análise, a Certidão assinada será enviada para 

o e-mail da Entidade.



Entidade
Solicitando atualização de 

Certidão de Utilidade Pública



● Se a Entidade já está cadastrada no GSS, e este cadastro foi feito pela Secretaria e não pela Entidade, o 

Responsável pela Entidade deve solicitar à STAS/Divisão de Registro a inclusão de um administrador 

para a Entidade, no sistema GSS.

● O Administrador deve primeiro estar cadastrado no Login Cidadão para que ao solicitar a inclusão como 

administrador da Entidade no sistema GSS possa fornecer o e-mail e o cpf informados no cadastro do 

Login Cidadão

● O Administrador cadastrado poderá incluir novos administradores da Entidade ou de Projetos para a 

Entidade

● Não esquecer de enviar a atualização do Responsável pela Entidade (cpf, nome, e-mail, mandato)



● 1º passo: O administrador da Entidade no sistema GSS acessa a aba “CERTIDÕES” e clica na certidão 

que deseja atualizar



● 2º passo: Aparece a informação que a Certidão está vencida e o botão “RENOVAR”.



● O sistema apresenta um alerta informando que para solicitar atualização de UP é preciso que a 

Certidão de Registro esteja válida.



● 3º passo: Na tela seguinte clicar no botão “SOLICITAR” correspondente a certidão que se quer atualizar.



● 4º passo: O sistema apresenta as Entidades para as quais a pessoa tem autorização para solicitar 

renovação. Clicar no botão “SOLICITAR” ao lado do nome da Entidade. 



● 5º passo: O sistema solicita o envio de documentos atualizados e pelo menos um atestado atualizado. 

Após o upload dos documentos e atestado, com informação da validade, deve clicar em “SOLICITAR”.

●



● 6º passo: A solicitação será enviada e na tela aparecerá a mensagem abaixo.


