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                            DELIBERAÇÃO 014/2022 

 

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

extraordinariamente no dia 30/03/2022;  

Considerando a revisão do FIA histórico e dos saldos das deliberações das fontes 150/131 e 

284;  

Considerando a Deliberação nº 06/2022 – CEDCA/PR, que aprovou a Planilha de 

Transferência dos saldos das deliberações e Planilha de Saldos remanescentes de rendimentos e 

transferências recebidas ao FIA LIVRE do 1º trimestre de 2022;  

 

DELIBERA 

 

Art.1º Aprovar a destinação dos recursos para as linhas de ações da Sociedade Civil 

Organizada do CEDCA/PR, no valor de R$22.869.837,92 (vinte e dois milhões, oitocentos e 

sessenta e nove mil reais, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos),conforme anexo 

I 

Art.2º As novas ações correspondentes aos valores constantes nos art. 1º deverão ser 

apresentados e aprovados posteriormente, de acordo com os ritos estabelecidos pelo regimento do 

CEDCA/PR, além da identificação dos eixos e das linhas de ações equivalentes.  

§1º Fica estabelecido que cada projeto aprovado deverá corresponder a uma nova 

deliberação própria. 

 

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

 

 

PUBLIQUE-SE                                               Curitiba, 30 de Março de 2022. 

 

 

 

 
Ângela Christianne Lunedo de Mendonça  

Presidente do CEDCA/PR 
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  DELIBERAÇÃO 14/2022 – CEDCA/PR  

FUNDO ESTADUAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA  
 
 
 

ANEXO I  
 

Planilha do Direcionamento dos Recursos as Linhas de Ações da Sociedade Civil 
 
 

EIXO LINHAS DE AÇÃO VALOR FONTE  

1 
 

Direito à Vida e à 
Saúde 

1. Ações para as 
Lacunas e vazios 

assistenciais; 

R$ 1.800.000,00 150 – R$ 1.568.175,36 
284 – R$ 231.824,64 

2. Ações de Prevenção e 
apoio ao tratamento 

saúde mental; 

R$ 2.000.000,00 150 

3. Ações para Casas de 
apoio para tratamento 

fora do domicílio. 

R$ 1.000.000,00 150 

2 
 

Direito à Liberdade 
ao Respeito e à 

Dignidade 

   

3 
 

Direito à Convivência 
Familiar e 

Comunitária 

Ações que fortaleçam os 
vínculos das famílias: 

 
1. natural 
2. extensa 

3. acolhedora 
4. adotiva 

 
Com ênfase na promoção 

de saúde mental e 
enfrentamento aos 

impactos da pandemia. 

R$ 2.000.000,00 284 

4 
 

Direito à Educação, à 
Cultura, ao Esporte e 

ao Lazer 

1. Ações para o Serviço 
de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos SCFV, dentro 
das diretrizes da 

Tipificação dos Serviços 
Socioassistenciais – 

Resolução 109/2009 do 
Conselho Nacional de 

Assistência Social 
(CNAS) 

R$ 5.000.000,00 150 
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 2.Ações com ênfase em 
desenvolvimento integral 

de crianças e 
adolescentes, incluindo 

pessoas com deficiência, 
em situação de rua, em 
situação de violência, 

indígenas e de povos e 
comunidades 
tradicionais; 

R$ 5.000.000,00 150 

5 
 

Direito à 
Profissionalização e 

à Proteção no 
Trabalho 

Ações de preparação 
para o mundo do 

trabalho, qualificação 
profissional e 

aprendizagem. 
 
 
 
 
 

R$ 5.000.000,00 
 

150 

6 
 

Fortalecimento das 
Estruturas do 

Sistema de Garantia 
dos Direitos da 

Criança e do 
Adolescente 

Ações de fortalecimento 
da Sociedade Civil para o 

controle, social. 
Instrumentalização 

técnica, melhoria das 
estruturas para o 
exercício de suas 

atribuições, 
sensibilização, 
mobilização e 

capacitação das Redes 
de Proteção, com a 

participação de crianças 
e adolescentes; 

 
 

R$ 1.069.837,92 284 

TOTAL R$ 22.869.837,92  

 
 
 
 
 
 
 


