
  
 

 

                                                                                                                             

 

 

Deliberação nº 070/2021- CEDCA/PR - Publicada no dia - DIOE nº 11051 de 05/11/2021 
Errata nº 12/2021 – Dioe nº11068 de 01/12/2021 

DELIBERAÇÃO Nº 070/2021 – CEDCA/PR 

      

 Considerando a Deliberação n° 086/2019 CEDCA/PR, que autoriza a Secretaria de Jus-

tiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná - SEJUF, a utilizar recursos do Fundo Estadual 

para a Infância e a Adolescência do Paraná – FIA/PR, para a instauração de chamamento públi-

co destinado à seleção de propostas de Organizações da Sociedade Civil, no valor de até R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), previstos na Deliberação nº 085/2019 - CEDCA/PR; 

 

 Considerando a Deliberação n° 028/2021 CEDCA/PR que aprova a utilização do valor 

de R$ 16.093.714,03 (dezesseis milhões, noventa e três mil, setecentos e quatorze reais e três 

centavos) através de Edital de Chamamento Público para as Organizações da Sociedade Civil 

nos eixos e objetivos do OCA; 

 

 O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/PR reunido em 

27 de Outubro de 2021, 

 

 

DELIBEROU 

 

 Art. 1º Pela aprovação do aporte de 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), soma-

dos ao valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), totalizando o montante de R$ 

26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), para instauração do Edital de Chamamento Públi-

co, nominado de “Edital de Pequenos Serviços de Manutenção”, destinados à seleção de pro-

postas de Organizações da Sociedade Civil – OSC’s. 

 “Parágrafo único. O referido aporte se refere à fonte 150/131, do Eixo 6  Fortalecimento 

das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo como 

objetivo, Estabelecer programas, projetos e ações destinados à efetivação dos direitos de 

crianças e adolescentes com deficiência, em situação de rua, em situação de violência, 

indígenas e de povos e comunidades tradicionais.” (Texto dado pela Errata nº 12/2021) 
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 Art. 2º Fica estipulado como teto, o repasse de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), para 

até 260 (duzentos e sessenta) OSC’s; 

 

 Art. 3º A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

PUBLIQUE-SE 

 

Curitiba, 27 de outubro de 2021. 

 

 
Ângela Christianne Lunedo de Mendonça  

Presidente ad hoc do CEDCA/PR 


