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    A Capemisa Instituto de Ação Social é uma entidade de assessoramento e defesa
e garantia de direitos que realiza suas atividades de forma continuada, planejada,
permanente e totalmente gratuita, dirigida ao público da Política Nacional de
Assistência Social, conforme definido pelo artigo 3º da Lei 8.742/1993 (LOAS). A
equipe de Gestão de Assistência Social - GAS, através do trabalho de
assessoramento, busca, a cada ano, desenvolver, junto às entidades parceiras, ações,
propostas e projetos de reordenamentos ou alinhamento para que as mesmas
estejam com os serviços, programas e projetos em consonância à Política Nacional de
Assistência Social- PNAS. Tem por anseio executar as ações de assessoramento a
diversos territórios do Brasil, onde existem parceiras, contribuindo para que as
mesmas possam compor a rede socioassistencial privada do território de que fazem
parte.

    Atualmente a equipe Capemisa Social é composta por 11 colaboradores e conta
também com a Diretora Presidente (voluntária). Dispomos de profissionais de
diversas áreas, como serviço social, administração e jurídica, buscando sempre
auxiliar com excelência as Instituições Parceiras e Organizações da Sociedade Civil.  

Quem Somos!

Missão
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.

Visão
Ser reconhecida como referência e modelo de instituição que utiliza estratégias de
gestão para desenvolvimento dos valores humanos e sociais.



Programa de Assessoramento 
         O Programa de Assessoramento está subdividido em Projetos e Subprogramas, com fases
que servem para identificação das demandas institucionais alinhadas as dos territórios. Assim são
desenvolvidos Projetos de Acompanhamento, Reordenamento, Alinhamento e o Subprograma de
Educação Permanente. Em 2021 não obtivemos demandas de reordenamento e alinhamento, desta
forma, para 2022 estes só serão executados, caso haja alguma demanda encaminhada pelas
instituições. 
Apesar da importância do repasse de recursos para algumas entidades, o objetivo do nosso
trabalho não é o assessoramento financeiro. Pelo contrário, o objetivo é que as parceiras
dependam cada vez menos de nós, adquirindo mais autonomia e segurança no decorrer do
processo.
Em relação ao Projeto de Acompanhamento, as ações executadas no ano, foram realizadas  de
acordo com as demandas institucionais rotineiras, assim como, as atípicas. Portanto, as atividades
seguiram arrisca conforme o planejamento.   Abaixo apresentamos os resultados alcançados:  

Divulgação do I Edital de Projetos - este teve por objetivo ofertar assessoramento técnico, político,
administrativo e financeiro, possibilitando o acompanhamento de projetos e visando a
autossustentabilidade institucional. 

Análise de projetos para Organizações da Sociedade Civil, que desejam ser parceiras da
Capemisa Social visando o assessoramento técnico, político e administrativo – esta ação teve por
objetivo expandir a rede da Capemisa Social e oportunizar novas possibilidades de parcerias para
entidades de assistência social. 

Acompanhamento institucional das parceiras  fixas – o acompanhamento institucional atua como
um importante agente para as entidades que necessitem de auxilio no desenvolvimento de suas
atividades. Como de praxe, esta ação é sempre executada com qualidade e excelência, pois a
mesma faz parte do Programa de Assessoramento da Capemisa Social.  

Orientação para inscrição e regularidade no Conselho Municipal de Assistência Social- a equipe 
 técnica  trabalhou  com as parceiras a importância da elaboração dos Planos de Ação e
Relatórios de Atividades. Anualmente orientamos quanto aos procedimentos legais  de renovação
ou inscrição nos Conselhos de Direitos.

Sistematização de informações do Censo Capemisa Social – que é uma importante ferramenta de
monitoramento e avaliação. Esta também é uma ação de rotina que executamos com qualidade e
excelência, pois constitui-se como atividade anual. 

Captação de parcerias e Organizações da Sociedade Civil para percursos formativos -  buscando
executar com qualidade as capacitações ofertadas às parceiras, estabelecendo  parcerias com
especialistas na da área de assistência social, desta forma, no ano de 2021, captamos ótimos
profissionais, que nos propiciaram excelência na execução das atividades propostas. 



Implementação de Projetos Regionais - os projetos regionais, integram a meta de ampliação
da Capemisa Social em estabelecer parcerias em outros territórios do Brasil e a possibilidade
de atingir um público maior. Tendo em vista que são projetos que beneficiam não só as
Instituições Parceiras, mas também muitas famílias que se encontram em situação de
vulnerabilidade, podemos concluir que sua execução obteve bastante êxito, em propiciar mais
melhor  qualidade de vida para o público atendido. 

Reestruturação do Procedimento Operacional do Setor - visando aprimorar a metodologia de
trabalho e os instrumentais utilizados no processo de assessoramento, no ano 2021
reestruturamos os procedimentos operacionais do setor e revisamos as formas de atuação.
Desta forma as ferramentas utilizadas nas visitas institucionais, monitoramento, avaliação de
projetos e percursos formativos foram atualizadas.

        No ano de 2021, a sede da Capemisa Social, através do assessoramento às 46 nstituições
parceiras, beneficiou em torno de 15.953 pessoas, das quais 26% são crianças, adolescentes e
jovens, 14% adultos, 9% idosos e 51% famílias em situação de risco pessoal, social e vulnerabilidade
social.  

       

Visitas Institucionais 
        As visitas institucionais consistem num instrumento de suma importância utilizado pelo setor
de Gestão de Assistência Social da Capemisa Social, pois através da visita, conseguimos ter mais
clareza sobre a realidade do território, seja no contexto onde a instituição está inserida, ou em
outros territórios que a mesma realiza atendimento. Conforme o planejado, obtivemos ótimos
resultados no ano de 2021 e as visitas foram realizadas com sucesso. 

Capemisa Social  -Sede



Capemisa Social  - Filial 



Reuniões com as Instituições Parceiras

Visando aprimorar cada vez mais os serviços, programas e projetos ofertados pelas Instituições Parceiras, em 2021
realizamos diversas reuniões de alinhamento com as entidades. 

Capemisa  Social -  Sede



Reuniões com as Instituições Parceiras

Capemisa Social - Filial



Conselho Municipal de Assistência Social  de Salvador -CMASS

Pautas importantes  para os indivíduos que necessitam da
Assistência  Social , foram analisadas no ano de 2021,
principalmente por consequências da Pandemia Covid-19, e a
Capemisa Social, teve o privilégio de analisar e propor 
 deliberações, tais  como: auxílios e termos de cooperação
técnica, para que os serviços ofertados pela  Assistência
Social, não fossem descontinuados . 

Reunião  de Planejamento estratégico, visando traçar
ações de apoio às Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPIs) do município de Salvador. 
 

  Reunião de alinhamento  realizada entre  Capemisa Social e  CMASS, 
 visando contribuir para o fortalecimento das representações da
Sociedade Civil , com foco no controle social.  



        Uma das principais atividades do processo de assessoramento da Capemisa Social é
capacitar às 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. Embora o momento tenha sido bastante difícil por conta da COVID-19 e suas
variações, a Capemisa Social buscou se adaptar a esta "nova realidade", desenvolvendo
alternativas para ministrar os percursos formativos com segurança e bastante qualidade. 
 Desta forma, em 2021 foram executados 06 percursos formativos através de nossas
plataformas digitais, objetivando auxiliar as Instituições Parceiras e Organizações da
Sociedade Civil, com temáticas voltadas para o enfrentamento da crise e necessidades dos
territórios, conforme explicitado abaixo:

1- Controle Social no SUAS – o percurso formativo foi realizado com a finalidade de
verbalizar com as Instituições Parceiras e Organizações da Sociedade Civil sobre a
importância do controle social. Nesta capacitação, foi abordado sobre a relevância da
sociedade civil estar presente nos espaços de controle social e exercer sua incidência política.
O controle social, é um importante instrumento de expressão da cidadania que a sociedade
tem para intervir nas políticas públicas, expor as necessidades do território e monitorar a
execução das mesmas, para que seus direitos sejam implementados e respeitados. Obtivemos
um índice de 188 visualizações do percurso formativo, além disso, a temática contribui de
forma significativa para ampliação do conhecimento das instituições presentes. Portanto,
concluímos que o mesmo atingiu o objetivo proposto. 

2- Descomplicando os Direitos das Mulheres- o percurso formativo foi realizado com o
objetivo de esclarecer para as Instituições Parceiras e Organizações da Sociedade Civil sobre
quais são os direitos das mulheres, como surgiu e sua importância na sociedade. Nesta
capacitação foi verbalizado sobre o aumento dos casos de violência contra mulher em
tempos de pandemia, assim como, sobre as leis que garantem os seus direitos fundamentais
como: à vida, igualdade, liberdade e os direitos civis e políticos. Nesta capacitação obtivemos
uma devolutiva muito boa, além disso, foi uma temática de extrema importância para
fortalecer a luta das mulheres pelos seus direitos. Portanto, concluímos que o mesmo atingiu
o objetivo proposto.

Subprograma de Educação Permanente
 



3- Descomplicando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)- o percurso formativo foi
realizado com o objetivo de verbalizar sobre os direitos da criança e do adolescente,
principalmente no que tange a pandemia da Covid-19 e suas constantes variações. Nesta
capacitação foi explicitado sobre o impacto dessa nova realidade que estamos vivendo por
conta da pandemia e como isso atingiu na violação dos direitos. O percurso contou com índice
de 187 visualizações, além disso, propiciou uma forma simples e descomplicada de explicar o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para instituições participantes. Portanto,
concluímos que o mesmo atingiu o objetivo proposto.

4- Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual- o percurso formativo foi realizado com o
objetivo de tornar mais prático os esclarecimentos quanto as peças orçamentárias, visto que, 
 quando se trata da  Política Nacional de Assistência Social e orçamento público, ao
verbalizar sobre este contexto e o processo de planejamento, deve-se levar em consideração
três peças importantes: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentarias(LDO) e Lei
Orçamentária Anual (LOA), pois o procedimento baseia-se praticamente nessas três peças.
Nesta capacitação obtivemos um índice de 129 visualizações, além disso, a devolutiva quanto
a temática foi bem positiva. Portanto, concluímos que o mesmo atingiu o objetivo proposto.

5- Imunidade Tributária na Prática- o percurso formativo foi realizado com objetivo de
esclarecer sobre a Lei Estadual Nº 9371 de 21/07/2021, que proíbe a cobrança de ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nas contas dos serviços públicos de
fornecimento de água, luz, telefone e gás dos templos de quaisquer entidades filantrópicas
que atuem na prestação de serviços na área de assistência social. Nesta capacitação
obtivemos um índice de 50 visualizações e além disso, a temática contribui de forma
significativa para ampliação do conhecimento das instituições presentes, acerca dos tributos
cobrados em suas contas institucionais. Portanto, concluímos que o mesmo atingiu o objetivo
proposto.

6- O Mundo do Trabalho para Pessoas com Deficiência- o percurso formativo foi realizado
com o objetivo de evidenciar sobre a importância da inclusão da pessoa com autismo no
mundo do trabalho. Nesta capacitação foi explicitado sobre a diferença de mundo do
trabalho e mercado de trabalho, visando desmistificar que as únicas formas de atividades
laborais, estejam interligadas a um ambiente organizacional. A temática abordada trouxe
uma reflexão bastante importante e propiciou uma ampliação de percepção sobre as
diferentes formas e possibilidades de inclusão para a pessoa com deficiência. Nesta
capacitação obtivemos um índice de 209 visualizações, além disso, a devolutiva quanto a
temática foi bem positiva. Portanto, concluímos que o mesmo atingiu o objetivo proposto.



Percursos Formativos 2021
 

Descomplicando o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA)

Controle Social no SUAS

 Verbalizar com as Instituições
Parceiras sobre a importância do
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Descomplicando os Direitos das
Mulheres-

Esclarecer para as Instituições Parceiras e
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importância na sociedade.
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Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual
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Apoio Emergencial
         No ano de 2021 a Capemisa Social realizou alguns apoios emergenciais, visando propiciar
o desenvolvimento do trabalho institucional das parceiras e propiciar mais qualidade de vida
para seu público-alvo atendido,  conforme explicitamos abaixo: 

• Contribuiu para a realização do evento em comemoração ao Dia das Crianças na Instituição
Parceira Obra Social Migalhas de Luz, localizada em Japerí-RJ. 

• Auxiliou com uma ação emergencial à Instituição Parceira Associação Internacional Maylê Sara
Kalí- AMSK/BRASIL (polo Rio de Janeiro) esta teve por objetivo apoiar uma família em situação
de vulnerabilidade do bairro de Guadalupe. 

• Apoiou a realização da festa de Natal, ofertada pela Instituição Parceira Grupo Espírita
Consolador Prometido (Lar de Aninha) Duque de Caxias/RJ. 

• Cooperou para que o evento das Organizações da Sociedade Civil fosse realizado, no qual teve
por objetivo fortalecer a rede socioassistencial em Salvador-BA. Essa foi uma iniciativa da
representação do segmento de entidades no CMASS, no qual a Capemisa Social é componente. 



Defesa e Garantia de Direitos

        A Capemisa Instituto de Ação Social em parceria com Associação Internacional Maylê Sara
Kalí, desenvolveu o Projeto “Diálogos em Rede: controle e participação social”. Este tem como
objetivo qualificar o estudo sobre o público “Povo Romani/os assim chamados ciganos, em
situação de vulnerabilidade social, conceituar e construir os marcadores sociais de desigualdade
deste povo. 

Projeto - Diálogos em Rede : Controle e  Participação Social



Projeto - Apoema

      A Capemisa Social em parceria com o Grupo Assistencial Solar do Acalanto, executa o
Projeto Apoema. Este atua como um importante agente na Defesa e Garantia de Direitos de
crianças e adolescentes, moradores das ilhas Murutucu, Combú e adjacentes. Além disso,
propicia a busca do desenvolvimento integral dos sujeitos, compreendendo a complexidade do
ser humano e considerando as características de cada faixa etária, visando a formação do ser
em sua individualidade, mas também em sua coletividade.



Despertar para Empreender
      O projeto Despertar para Empreender consiste em uma ação contínua desenvolvida com
adolescentes, moradores de comunidades da Grande Florianópolis. Desde 2020 a Capemisa
Social em parceria com a Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social (AEBAS),
executa este projeto, a fim de ofertar atividades que atuem como um importante agente na
Defesa e Garantia de Direitos de crianças e adolescentes destas comunidades e adjacentes. Sua
execução visa promover ações de protagonismo social desenvolvidas por este público, assim
como, propicia o “despertar” de competências e capacidades empreendedoras, com base nos
princípios da proteção integral do adolescente. 



26 % são crianças, adolescentes e jovens
14 % adultos
9 % idosos 
51% famílias em situação de
vulnerabilidade social.

A Capemisa Social atinge em média de
forma indireta em torno de  15.953 pessoas,
das quais: 

Contatos
CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL
Email: presidencia@capemisasocial.org.br

SEDE
CNPJ: 33.287.319/0001-07
Rua São Clemente, 38 - 6 andar
Botafogo - Rio de Janeiro | CEP: 22260-900
Contatos: (21) 4009-7792/7616 | (21) 96962-6822

FILIAL
CNPJ: 33.287.319/0038-90
End.: Av. Suburbana, S/N - Parque Setúbal
Periperi - Salvador | CEP: 40720-276
Contato: (71) 9291-0340

Instituições     Parceiras

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.  

         A Capemisa Instituto de Ação Social, presta assistência a 46 entidades assistenciais inseridas
em grande parte do Brasil. O nosso 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, uma entidade que  há mais de 60
anos, é responsável pela promoção de milhares de famílias no decorrer da sua história. 


