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Apresentação

Garantir que as entidades compreendam a assistência social enquanto política pública e passem a operar

segundo esse paradigma.

Capacitar lideranças, gestores e colaboradores na prática assistencial.

Apoiar as práticas administrativas das entidades, tais como criação de estatutos, reorganização jurídica,

contabilidade, etc. Prestar assessoramento financeiro, visando à autossustentabilidade das entidades.

Capemisa Instituto de Ação Social

 

Entidade de assessoramento em assistência social de forma continuada, permanente e planejada, dirigida ao

público da política de assistência social, conforme definido pelo artigo 3º da Lei 8.742/1993 (LOAS).

Prestamos assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro à Instituições que precisam se adequar

às legislações específicas de assistência social.

Nosso público é composto por 45 entidades assistenciais em todo o Brasil. O trabalho implica em uma análise

detalhada das necessidades de cada Instituição, assim como o desenvolvimento de ações para:

Além disso, somos a mantenedora do Lar Fabiano de Cristo,  entidade com 61 anos de existência, responsável

pela promoção de milhares de famílias no decorrer da sua história. Para prover essa estrutura, a Capemisa

Social é acionista majoritária da Capemisa Seguradora S.A., recebendo, pelo menos, 30% do lucro da empresa.



 Missão Capemisa Social

Instituir, desenvolver e articular programas sustentáveis de assistência social que promovam, por meio de uma

rede de proteção social e com a participação das comunidades envolvidas, o acesso de pessoas e famílias aos

direitos sociais básicos.

Abrangência Nacional

Gestão de Assistência Social

A Gestão de Assistência Social consiste em um setor responsável pelo assessoramento técnico, político,

administrativo e financeiro, composto por uma equipe multidisciplinar, que desenvolve programas, projetos e

atividades de forma  continuada, permanente e planejada. 



Assessoramento político: garantir que a entidade compreenda a assistência social enquanto política pública e

passe a operar segundo esse paradigma.

Assessoramento técnico: capacitar lideranças, gestores e colaboradores na prática assistencial; levar esses

agentes a entender como acionar a política pública.

Assessoramento administrativo: apoiar as práticas administrativas da entidade, tais como criação de estatutos,

gestão financeira, reorganização jurídica, contabilidade etc.

Assessoramento financeiro: apoiar financeiramente seja de forma emergencial ou continuada, sem perder o

foco na autossustentabilidade das entidades.

Prestamos assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro a entidades assistenciais espalhadas por

todo o Brasil. São instituições criadas há décadas, quando assistência social não se constituía enquanto política

pública ou prática estruturada. Nosso trabalho consiste em apoiar essas instituições a se adequarem a uma visão e

prática moderna de assistência social: uma política pública regulamentada pelo Estado. Para isso, desenvolvemos

ações seguindo quatro linhas de assessoramento:

  

     

      

Apesar da importância do repasse de recursos para algumas entidades, o objetivo do nosso trabalho não é o

assessoramento financeiro. Pelo contrário, objetiva-se que as parceiras dependam cada vez menos de nós,

adquirindo mais autonomia e segurança no decorrer do processo.

Programa de Assessoramento



        A Capemisa Social, através do assessoramento às 36 Instituições Parceiras (assessoradas pela sede), atingiu

de forma indireta em 2019 em torno de 10.273 pessoas, das quais: 50% são crianças e adolescentes, 24% jovens e

adultos, 12% idosos, 14% famílias em situação de vulnerabilidade social.

Assessoramento  2019



Visitas Institucionais 2019

99% das Instituições Parceiras do Rio de Janeiro foram visitadas em 2019.



Visitas Institucionais 2019

Visitas Institucionais realizadas

Visitas Institucionais não realizadas

        No  ano de  2019 a equipe da Capemisa Social  realizou visitas institucionais  às  duas

parceiras de Belém. Devido à falta de recursos financeiros não foram visitadas as regiões Centro-

Oeste, Sul e alguns estados do  Sudeste e Norte. 



Visitas Institucionais 2019

   Segundo a Resolução n° 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) os Serviços

Socioassistenciais são tipificados e organizados por níveis de complexidade, tais como: Proteção Social

Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. As Instituições Parceiras seguem esta

mesma linha, pautando sua atuação de acordo com esses níveis.

Divisão por preponderância de instiuições visitadas no Rio de Janeiro

Divisão por preponderância de instiuições visitadas no Norte



Capacitar. Essa é uma das palavras-

chave do nosso trabalho. Uma das

principais atividades  do processo de

assessoramento é capacitar as

Instituições Parceiras em suas ações, do

ponto de vista técnico, político e

administrativo de acordo com a Política

Nacional de Educação Permanente do

SUAS - PNEP/SUAS. Com isso em

mente, desenvolvemos três linhas de

percursos formativos que compõem o

nosso Programa de Educação

Permanente no SUAS:

1- Percurso Formativo de Gestão

O Percurso de Gestão é feito em um

primeiro nível com os mediadores do

assessoramento, ou seja, a própria

equipe da Capemisa Social. Em um

segundo nível, capacitamos diretores e

equipe de entidades que estão mais

alinhadas com a proposta de assistência

social como política pública. São

desenvolvidas ações de formação e

capacitação destinadas à geração,

manutenção e desenvolvimento de

competências aplicadas inerente à

legislação e normas vigentes.

EDUCAÇÃO PERMANENTE

O Percurso de Provimento de Serviços

e Benefícios Socioassistenciais engloba

ações destinadas para a formação e

capacitação dos gestores e

trabalhadores, no que diz respeito à

geração, manutenção e

desenvolvimento de competências

ligadas à função de provimento de

serviços e benefícios. 

Nesse Percurso  buscamos promover o

alinhamento dos serviços, programas e

projetos da parceira, compondo o

território onde ela está inserida,

contribuindo com a construção e

fortalecimento da rede socioassistencial

local. São realizadas ações como

diagnóstico de território e construção

de um Plano de Trabalho conjunto,

entre a Capemisa Social e entidade

assessorada.

Subprograma de Educação Permanente

2-Percurso Formativo de

Provimentos, Serrviços e

Benefícios Socioassistenciais

3-Percurso Formativo de

Alinhamento de Serviços

Socioassistenciais



Percursos Formativos   2019

Objetivo - Possibilitar as Instituições Parceiras

do Rio de Janeiro o conhecimento teórico-

prático sobre as temáticas: violência contra

criança e adolescente e violência doméstica

contra a mulher, objetivando contribuir para o

desenvolvimento da análise crítica sobre este

cenário, propiciando subsídios que são

fundamentais para compreensão e atuação dos

gestores e técnicos a esta realidade.

Metodologia de trabalho para atuação com

crianças e adolescentes vítimas de abuso

sexual e violência doméstica contra

mulher

Objetivo - Proporcionar as instituições sem fins

lucrativos conhecimentos acerca do Marco

Regulatório, abarcando as organizações da

sociedade civil e sua relação de parceria com o

poder público.

Marco Regulatório sas Organizações da

Sociedade Civil

Objetivo - Contribuir com a qualificação

das instituições parceiras e instituições

convidadas do Rio de Janeiro, visando uma

maior apropriação dos conteúdos

estratégicos que envolvem a redação de

projetos em sinergia com as diferentes

oportunidades para captação de recursos.

Elaboração de projetos e captação de

recursos



Índice de participação das instituições nos Percursos

Formativos 2019

2018

Baixo índice de participação das instituições

parceiras e um aumento significativo de

Organizações da Sociedade Civil

O índice de participação das instituições

parcerias foi maior referente ao ano

anterior e as Organizações da Sociedade

Civil continuam tendo bastante interesse

em participar dos percursos. 

2019



Atividades  2019



        A Capemisa Social, através do assessoramento a 9 Instituições Parceiras, atingiu de forma indireta em 2019,

em torno de 4.836 pessoas, das quais 37% são crianças e adolescentes, 20% adultos e jovens, 4% idosos, 39%

famílias em situação de  vulnerabilidade social.

Assessoramento regional Nordeste 2019



Visitas Institucionais 2019

38% das Instituições Parceiras  da Bahia foram visitadas em 2019. 



Visitas Institucionais 2019

Visitas institucionais realizadas

Visitas institucionais não realizadas

    No  ano de  2019 a equipe da Capemisa Social  realizou visitas institucionais em algumas

parceiras da Bahia. Devido à  falta de recursos não foi possível visitar as demais parcerias da

região Nordeste.



Visitas Institucionais 2019

      Segundo a Resolução n° 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), os Serviços

Socioassistenciais são tipificados e organizados por níveis de complexidade, tais como: Proteção Social

Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. As Instituições Parceiras seguem esta

mesma linha, pautando sua atuação de acordo com esses níveis.

Divisão por preponderância de instiuições visitadas na Bahia



Percursos Formativos regional Nordeste  2019

Objetivo - contribuir na qualificação e

capacitação de gestores e técnicos das

Instituições Parceiras e demais Organizações

da Sociedade Civil do Município de Salvador,

através da socialização de conhecimentos

produzidos, ampliando a possibilidade de

efetivação da Política Nacional de

Assistência Social.

Objetivo- Construir uma estrutura coletiva de

produção, com noções básicas para elaboração

de projetos nas questões relacionadas à

captação de recurso para entidades do

Terceiro Setor.

Objetivo - Possibilitar as Instituições

Parceiras e demais Organizações da

Sociedade Civil uma metodologia de trabalho

acerca da atuação com adolescentes e jovens,

no qual oportunize a valorização das

singularidades, pluralidades e o

fortalecimento do protagonismo social.

Elaboração de Projetos e Captação de

Recursos

Workshop sobre Captação de Recursos e

Chamamento Publico

Percurso Formativo - Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos

para Adolescentes e Jovens



Índice de participação das instituições nos Percursos

Formativos 2019

Índice de participação das Instituições Parcerias e Organizações da Sociedade Civil de

Salvador. 



Comissão de Mobilização -COMOB

1 Encontro Regional;
1 Reunião de alinhamento do projeto Arte Faz Parte- Concorrendo ao edital do Instituto Coopeforte;
E demais reuniões de alinhamento.

Comissão de Mobilização-COMOB. Os encontros buscam reunir as supervisoras do Lar Fabiano e demais
responsáveis pela captação de recursos para a instituição, com finalidade de alinhar o trabalho e estabelecer
estratégias para captação de novos investidores sociais. Em 2019 foram realizados:


