Relatório da Administração.

Apresentamos as Demonstrações financeiras do exercício de 2018, para conhecimento
do público, em geral, e das autoridades competentes, em particular.
Após a Lei 12.101/2009 a Capemisa Instituto de Ação Social (CIAS) promoveu um
processo de Reordenamento Institucional, a fim de estar totalmente alinhada com sua atividade
preponderante de Assistência social.
A Capemisa Instituto de Ação Social (CIAS) atua com assessoramento político, técnico,
administrativo e financeiro a organizações sociais e defesa e garantia de direitos, de forma
continuada, permanente e planejada; executa programas e projetos voltados prioritariamente
para o fortalecimento da rede socioassistencial em territórios onde se localizam as instituições
com as quais mantém parceria; contribui com a formação e capacitação de lideranças, dirigidos
ao público da política de assistência social, nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social Lei 8.742, 07/12/1993, Art.3º parágrafo 2º e, respeitadas as deliberações do Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS.
Realizado o reordenamento institucional da CAPEMISA Social, verificou-se a necessidade
de constituir provisões judiciais, para administrar responsabilidades resultantes de decisões
tomadas antes da conclusão do mencionado reordenamento.
Buscando atender a estas responsabilidades, foi necessário redirecionar parte das
receitas do exercício de 2018 para a contratação de escritórios de advocacia, visando atuar de
forma plena e segura nas demandas judiciais indicadas no item 11 “PROVISÕES PARA
CONTINGÊNCIAS”, visando assegurar a perenidade da Atividade de Assistência Social exercida
pela instituição. A Capemisa Instituto de Ação Social aplicou recursos financeiros, em 2018, da
ordem de R$ 35.320 mil com a seguinte composição: R$ 34.716 mil referente a contribuições de
Associados Cooperadores e R$ 604 mil com recursos próprios.
Tais recursos são administrados pela Gestão de Assistência Social, órgão responsável
pela execução das ações, nas diferentes áreas do território brasileiro onde existem parceiras
estabelecidas. Com isso, a CAPEMISA Social contribui para que tais parceiras possam compor
a rede socioassistencial privada dos territórios dos quais fazem parte, respectivamente. Estimula,
ainda, o desenvolvimento integral sustentável das comunidades, seja por intermédio de 63
instituições parceiras disseminadas pelo território nacional, seja como mantenedora do Lar
Fabiano de Cristo (LFC), instituição que administra uma rede composta de 44 Unidades de
Promoção Integral distribuídas em diversas unidades da federação.
No ano de 2018, a Capemisa Instituto de Ação Social através dos programas de
assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro e de defesa e garantia de direitos,
fortaleceu e qualificou as entidades quanto ao planejamento, gestão, monitoramento, avaliação,
captação de recursos, oferta e execução dos serviços, programas e projetos desenvolvidos pelas
entidades. Foram realizadas ações, como: diagnósticos institucionais por meio do CENSO CIAS;
continuidade no acompanhamento de ações pós-reordenamento/alinhamento institucional;
acompanhamento técnico às instituições parceiras.

A Capemisa Instituto de Ação Social atua, também, cooperando na formulação de políticas
públicas, mediante a participação em instâncias de Controle Social, como Conselheira Titular e
Presidente no Conselho Nacional de Assistência Social (mandato 2018/2020); Conselheira
Titular no Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro (Presidente – mandato
2017/2019); Secretaria Nacional do Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FNDCA, no qual se articula com 27 Fóruns Estaduais e Distrito Federal dos Direitos da Criança
e do Adolescente.
Membro fundador e Coordenador Nacional do Movimento Nacional das Entidades de
assistência Social – MNEAS, constituído na Conferência Nacional de Assistência Social de 2015,
reconduzido a Coordenação na Conferência Nacional de 2018. Este movimento agrega mais de
150 entidades nacionais que atuam com a política de assistência social no Brasil.
A CAPEMISA Social concentra-se, ainda, na formação político- cidadã através da
promoção de percursos formativos, planejamentos estratégicos e construções de ações que
visem à defesa e garantia de direitos sociais, em âmbito nacional. Em 2018, nos meses de março
e abril a CIAS estabeleceu Parceria com a Rede Não Bata, Eduque e realizou o curso de
extensão - Estilos parentais e a construção das relações pais-filhos e sociais pautadas no
respeito. Esta formação tem como intuito instrumentalizar diretores e trabalhadores das nossas
parceiras para atuar no desenvolvimento de programas, projetos e serviços de prevenção à
violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes através da compreensão e vivência de uma
metodologia de Educação Positiva.
Em continuidade ao trabalho de percurso formativo de gestão, a CIAS constituiu parceria
com a instituição Parceiros Voluntários, desta coparticipação resultou o curso Desenvolvimento
de Lideranças para as Entidades da Sociedade Civil. Esta formação teve por objetivo fortalecer
as lideranças das Organizações da Sociedade Civil, compartilhando experiências, conceitos e
inspirações. Complementando o trabalho de desenvolvimentos com gestores a CIAS firmou
parceria com a CRIAR Gestão e Projetos Sustentáveis, tencionando a realização do Workshop
LAB-IDEIAS Criativas. O curso LAB-Ideias criativas teve como objetivo estimular através das
ferramentas: Design Thinking e Design Sprint a geração de ideias novas e inovadoras, "pensar
fora da caixa", na resolução de problemas ou até mesmo testar novos processos antes de por
em prática.
Em continuidade ao programa de educação permanente, no mês de novembro a equipe
técnica da CAPEMISA Social esteve à frente da organização do "Encuentro de Niñas, Niños y
Adolescentes - SubregiónSur" do projeto Tejendo redes da Redlamyc - RedLatinoamericana y
caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Projeto realizado no
Rio de Janeiro nos dias 15, 16, 17 e 18 de novembro com a participação de 150 crianças e
adolescentes representantes do Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina.
Ao longo de 2018, foram realizadas oficinas sobre a promoção dos direitos das crianças e
adolescentes da América Latina e do Caribe, seminários, Conferências, Encontro Nacional dos
2

CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
CNPJ: 33.287.319/0001-07
Rua São Clemente, n°38 – 6° andar.
Botafogo – Rio de Janeiro CEP: 22260-900
Telefones: (21) 4009-7611 / 4009-7867
www.capemisasocial.org.br

Direitos da Criança e do Adolescente, Reuniões do Fórum Nacional dos direitos da Criança e do
Adolescente, Redlamyc, Grupo de Trabalho de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos
Sociais, gestores e técnicos de entidades parceiras e sociedade civil.
A CAPEMISA Social, através do assessoramento as 63 instituições parceiras, beneficiou,
em 2018 em torno de 6.000 pessoas, das quais 50% são de crianças e adolescentes, 30% jovens
e adultos, 20% idosos, em situação de risco pessoal e social e vulnerabilidade social.
Ademais, em 2018, foram beneficiadas pelo Lar Fabiano de Cristo 30.852 pessoas, das
quais 16.685 crianças e adolescentes, 4.155 jovens, 8.430 adultos, 1.582 idosos, em situação
de risco pessoal e social e vulnerabilidade social.

Relação com funcionários
Capemisa

Lar Fabiano de Cristo

Folha de pagamento bruta

414.745,00

22.381.465,32

Gastos com Alimentação

138.129,88

2.310.029,00

Encargos Sociais Compulsórios

152.266,37

1.951.345,41

Previdência Complementar

17.291,69

116.863.53

Saúde

87.323,40

1.697.962,00

Transporte

11.931,13

2.245.889,00

Nº de empregados ao final do período

12

940

Nº de admissões

03

351

Nº de estagiários

0

01

Nº de Voluntários

0

105

Empregados acima de 45 anos

06

289

Nº de mulheres

09

594

N° de Homens

03

346

Nº de portadores de deficiência

0

16

100%

71%

% de cargos de chefia ocupados por
mulheres

Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.

Administração.

3

CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
CNPJ: 33.287.319/0001-07
Rua São Clemente, n°38 – 6° andar.
Botafogo – Rio de Janeiro CEP: 22260-900
Telefones: (21) 4009-7611 / 4009-7867
www.capemisasocial.org.br

