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DELIBERAÇÃO 58/2021 
 

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA/PR, reunido 

extraordinariamente no dia 08 de Outubro de 2021;  

 

 
 

DELIBERA 
 
 

Art.1º  Pela aprovação do remanejamento dos saldos FIA LIVRE do 2º semestre de 2021, 
conforme planilha anexa.  

 
Art.2º  Ficam aprovados os valores por eixos, sendo que os projetos correspondentes deverão 

ser apresentados e aprovados posteriormente de acordos com os ritos estabelecidos pelo regimento do 
CEDCA/PR.  

 
 Art. 3º Os valores acima do total de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões) deverão ser estornados 
novamente ao FIA LIVRE.  
  
  Art. 4ª A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação 
 
 
PUBLIQUE-SE  
 

                        Curitiba, 08 de Outubro de 2021.  
 

 
 
 

José Wilson de Souza  
Presidente do CEDCA/PR 
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DELIBERAÇÃO 58/2021 – CEDCA/PR  
FUNDO ESTADUAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA  

SALDOS FIA LIVRE do 2º semestre de 2021 
 

ANEXO 
*Redação dada pela Errata nº 11/2021 – Dioe nº 11056 de 12/11/2021. 
* Redação dada pela Errata nº 01/2022 – Dioe nº 11142 de 23/03/2022. 

 
 

EIXOS CONFORME 
DELIBERAÇÃO 

08/2020 

OBJETIVOS LINHAS DE AÇÃO VALOR 
APORTADO 

FONTE  

01 - DIREITO A VIDA E 
A SAÚDE 

1.1 - Estruturar a 
Atenção Primária à 

Saúde (APS) para esta 
seja ordenadora no 

cuidado nas Redes de 
Atenção a Saúde, 

incluindo a atenção 
materno infantil 

qualificando o cuidado 
nas ações do pré-

natal, parto, puerpério 
e da primeira infância 
em todo o estado do 

Paraná. 

SEM ESPECIFICAÇÃO 
DE LINHAS 

*R$12.500.000,00 150/131 

 
TOTAL DO EIXO 01 - R$12.5000.00 

02 - DIREITO À 
LIBERDADE AO 
RESPEITO E À 

DIGNIDADE 

2.1 - Proporcionar a 
execução intersetorial 
das MSE de restrição 

ou privação de 
liberdade, promovendo 
a garantia de direitos 
do adolescente nas 
áreas de educação, 
saúde, proteção no 

trabalho, cultura, 
esporte e lazer. 

2.1.1 - Apoio ao sistema 
socioeducativo de 

restrição e privação de 
liberdade. 

R$ 3.000.000,00 
 

TEMA: Casa de 
Semiliberdade de 
*Guarapuava - 01 

casa 

150/131 

 
TOTAL DO EIXO 02 - R$ 3.000.000,00 

03 - DIREITO À 
CONVIVÊNCIA 

FAMILIAR E 
COMUNITÁRIA 

3.1 - Aprimorar a 
oferta e a organização 

de ações, projetos, 
programas e serviços 

que fortaleçam os 
vínculos das famílias: 

natural, extensa, 
acolhedora e adotiva. 

3.1.3 - Apoio a 
programas, projetos e 

serviços de 
apadrinhamento Afetivo 

e projetos de preparação 
das famílias, crianças e 

adolescentes  para 
Adoção 

R$ 1.000.000,00 
(sem tema 
específico/ 

reserva para 
linha) 

*284 

 
TOTAL DO EIXO 03 - R$ 1.000.000,00 

 
 

 
4.1 - Universalizar o 

 
4.1.1 - Enfrentamento ao 

 
R$ 3.000.000,00 

 
150/131 
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04 -  DIREITO À 
EDUCAÇÃO, À 
CULTURA, AO 

ESPORTE E AO LAZER 

acesso e permanência 
na escola, 

promovendo os 
direitos de 

aprendizagem no 
percurso educacional, 
reduzindo a evasão 
escolar e abandono 

abandono Escolar TEMA: Projeto de 
Enfrentamento ao 
Abandono Escolar 

- SEED e DAS 
4.1.3 - Apoio a 

programas, projetos e 
serviços de contraturno 
escolar, com ênfase em 
desenvolvimento integral 

de crianças e 
adolescentes 

R$ 5.000.000,00 
(sem tema 
específico/ 

reserva para 
linha) 

284  

4.2 - Ampliar 
programas, projetos e 
ações relacionados à 

cultura, esporte e lazer 
voltados para o 
atendimento de 

crianças, adolescentes 
e suas famílias. 

4.2.1 - Apoio a 
programas, projetos e 
serviços de fomento à 
cultura, esporte e lazer 
incluindo o atendimento 

de adolescentes em 
cumprimento de 
medidas sócio 

educativas no meio 
aberto 

R$ 3.500.000,00 
TEMA: Direito ao 

Brincar 
 

R$ 1.000.000,00 
TEMA: Material 
esportivo e lazer 

 
R$ 6.000.000,00 
TEMA: Projeto de 

medidas 
socioeducativas 
em meio aberto 

 
R$ 3.000.000,00 

TEMA: Centros da 
Juventude 

284  

TOTAL DO EIXO 4 -  R$ 21.500.000,00 
5 – DIREITO À 

PROFISSIONALIZAÇÃO 
E À PROTEÇÃO NO 

TRABALHO 
 

5.1 - Fomentar a 
implantação, 

implementação e 
continuidade de 
Programas de 

Aprendizagem e de 
Qualificação 

Profissional, por meio 
de articulações, 

parcerias e 
cofinanciamentos de 

municípios e entidades 
da sociedade civil 

organizada, ampliando 
a oferta de cursos, de 

vagas para 
Aprendizagem e para 

Qualificação 
Profissional 

 
5.1.1 – Apoio a 

programas, projetos e 
serviços de pré 
Aprendizagem, 
aprendizagem e 

qualificação profissional  
 

 
R$ 3.500.000,00 

(sem tema 
específico/ 

reserva para 
linha) 

 
150/131 

TOTAL DO EIXO 5 - R$ 3.500.000,00 
6 - FORTALECIMENTO 
DAS ESTRUTURAS DO 

SISTEMA DE 
GARANTIA DOS 

DIREITOS DA 
CRIANÇA 

6.1 – Fortalece p 
CEDCA, CMDCAs e 

CTs, por meio da 
instrumentalização 

técnica, melhoria das 
estruturas para o 
exercício de suas 

6.1.1 – Ações de 
fortalecimento da 

identidade e 
instrumentalização do 

trabalho de conselheiros 
tutelares e de 

conselheiros de direitos. 

R$ 8.000.000,00 
 

(sem tema 
específico/ 

reserva para 
linha) 

150/131  



4 

Deliberação 058/2021  – DIOE nº  11039 de 18/10/2021 
Errata nº 11/2021 – Dioe nº 11056 de 121/11/2021 
Errata nº 01/2022 – Dioe nº11142 de 23/03/2022 

 

 

atribuições, 
sensibilização, 
mobilização e 

capacitação das 
Redes de Proteção, 

com a participação de 
crianças e 

adolescentes 

6.1.4 – Apoio a 
programas, projetos e 

serviços para a 
implementação da Lei nº 
13.431/2017/Ações de 

Enfrentamento a 
Violência 

R$ 3.000.000,00 
TEMA: Projeto 

para Combate a 
Crimes Virtuais 

150/131 

6.1.6 - Atendimento de 
crianças e adolescentes 

do gênero feminino. 
(obs: enfrentamento a 
violência de gênero) 

R$ 4.000.000,00 
TEMA: Projeto a 
ser apresentado 

pelo DAS e 
Departamento da 

Mulher no 
enfrentamento a 

pobreza menstrual 
e outras violências 

de gêneros  

150/131 

 6.3 - 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. 

6.3.1 - Apoio a 
programas, projetos e 

serviços de atendimento 
a Crianças e 

Adolescentes Indígenas 
e de Comunidades 

Tradicionais. 

R$ 3.500.000,00 
 

(sem tema 
específico/ 

reserva para 
linha)foi 

150/131 

 
TOTAL DO EIXO 6 -  R$ 18.500.000,00 

FONTE 150/131 R$ 38.500.000,00    

FONTE 284 R$ 21.500.000.00    

TOTAL R$ 60.000.000,00    

 
NOTA: O documento na íntegra da Planilha de Realocação de recurso do FIA está dispónivel no site do 
CEDCA: http://www.cedca.pr.gov.br/Pagina/Balancetes-2021 - Planilha Permanente de deliberações/ 
revisão dos saldos.  
 

http://www.cedca.pr.gov.br/Pagina/Balancetes-2021

