
 

PASSO A PASSO PORTAL DE SERVIÇOS 

CEBAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

- REQUERIMENTO ELETRÔNICO - 

 

 
 

 

 

 



PASSO A PASSO - REQUERIMENTO ELETRÔNICO 

PARA QUEM NÃO POSSUI SENHA CADASTRADA NO PORTAL DE SERVIÇOS, primeiro deve 

cadastrar sua senha: 

Tela 01 

 

Tela 02 

 

 

1-Cadastrar 

CPF do 

representante 

legal da 

entidade que 

irá requerer a 

concessão/re

novação do 

CEBAS. 

2-Criar uma 

conta no Portal 

do Cidadão. 



 

Tela 03 

 

 

  

3-Inserir 

todos os 

dados 

para 

cadastrar 

uma 

senha no 

Portal do 
4-Após cadastrar 

uma senha, clicar 

em continuar para 

validar dados. 



PARA QUEM POSSUI SENHA CADASTRADA NO PORTAL DO CIDADÃO: 

Seguir Passo a Passo para REQUERIMENTO ELETRÔNICO de CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADES 

BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – MINISTÉRIO DA CIDADANIA, a partir daqui: 

Tela 01 

 

 

Tela 02 

 

 

 

 

1-Buscar o 

serviço 

desejado: 

“CEBAS – AS” 

2 – Ler todas 

as informações 

da página e, 

após, CLIQUE 

em SOLICITAR. 



Tela 03 

 

Tela 04 

 

3-Clique para visualizar 

e ler a Cartilha. 
4-Marcar opção 

“Li e Entendi”. 

5- Clique em avançar. 

7-Digite o CNPJ e o Nome da 

entidade de acordo com os dados 

da MATRIZ da entidade. 

6-Preencher todos os dados solicitados da 

Organização/ Entidade no Formulário de 

Requerimento. 



Tela 05 

 

 

Tela 06 

 

 

 

 

 

8-Para incluir o Estado (UF) 

e o Município,  primeiro 

CLIQUE NA LUPA. 

9-Selecione o Estado 

da matriz da entidade. 

10-Após selecionar o Estado, é 

possível encontrar o Município 

digitando a ortografia exata ou 

selecionando-o na lista abaixo. 

11-Clique em FILTRAR. 



Tela 07 

 

 

Tela 08 

 

 

 

 

 

 

Se digitar uma cidade com ortografia 

errada, não será encontrada. Exemplo: 

“Brasilia” sem acento na letra “i”. 

12-Inserir dados de contato! Muito importante 

incluir um e-mail válido para que o responsável 

fique atento aos comunicados recebidos! 

13-Clique em 

AVANÇAR 



Tela 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-Se possuir mais de um CNPJ 

registrado, seja da assistência social ou 

não, deve-se incluir aqui. 

15-Após digitar CNPJ da 

filial, clique em “Adicionar 

dados na Tabela +” 

adicionar todas as filiais. 



Preencher informações COMPLEMENTARES: Formulário em que os documentos obrigatórios deverão ser anexados. 

Tela 10 

 

 

Tela 11 

 

 

 

 

Nesta janela “Situação-CNEAS”, o sistema fará um cruzamento 

com o banco de dados e informações do Cadastro Nacional de 

Entidades de Assistência Social – CNEAS, que é de 

responsabilidade de preenchimento do gestor local e irá expor 

a situação do cadastro de sua entidade. Preenchimento 

automático do sistema. 

Se não aparecer nenhum dado 

adicionado, a entidade não 

está com o Cadastro concluído 

no CNEAS. Recomendamos que 

procure o seu gestor! 

Situação-CEBAS: Preenchimento 

automático do sistema. Poderá ser 

renovação ou concessão, de acordo 

com as regras de tempestividade do 

protocolo. 



Tela 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para demonstrar atendimento ao 

requisito de Certificação, o Cadastro 

deve estar concluído no CNEAS, em 

ano anterior ao do requerimento. 

Como neste Exemplo. Preenchimento 

automático do sistema. 

Aqui aparecerão as ofertas socioassistenciais 

identificadas pelo gestor local. 



Tela 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-Clicar no  

para anexar todos 

os documentos 

obrigatórios. 



Tela 14 

 

 

Para INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – ILPI: 

Tela 15 

 

16- Após clicar no : localizar 

em seu computador os arquivos 

obrigatórios, clicando em 

ARQUIVO. 

17- Clique em 

IMPORTAR. 

18-Caso a entidade oferte 

acolhimento institucional para 

idosos. Selecionar “Sim”. 

19 - Observar 

os 

documentos 

necessários no 

caso de ILPI. 

20 – ANEXAR os 

documentos 

necessários no 

caso de ILPI. 

21 – Clique em 

“Adicionar dados na 

tabela +” após 

selecionar CADA 

DOCUMENTO. 



Para entidades que ofertam SOCIOAPRENDIZAGEM: 

Tela 16 

 

 

Para entidades que ofertam atividades de ASSESSORAMENTO, DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS: 

Tela 17 

 

 

 

 

22 – Caso a entidade oferte 

Socioaprendizagem, 

Selecionar “Sim”. 

23 – ANEXAR os 

documentos necessários 

no caso de 

SOCIOAPRENDIZAGEM. 

24 – Clique em 

“Adicionar dados na 

tabela +” após 

selecionar CADA 

DOCUMENTO. 

25 – Caso a entidade oferte 

ASSESSORAMENTO, 

Selecionar “Sim”. 

26 – ANEXAR os 

Comprovantes de 

CMAS das filiais que 

executam atividades 

de atendimento. 

27 – Clique em 

“Adicionar dados na 

tabela +” após 

selecionar CADA 

DOCUMENTO. 



Tela 18 

 

28 – Verifique 

se os 

documentos 

foram  todos 

adicionados. 

29 – O Representante, responsável pela entidade, deve declarar 

que prestou informações verdadeiras e se responsabilizar por 

elas, assinalando a “Declaração de Ciência”. 


