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Poder Executivo

DECRETO Nº 22.286, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022.

Cria o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em 
Situação de Rua (Comitê POP RUA Caxias do Sul).

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuiçoã es que lhe saão conferidas pelo art. 94 da Lei Orgaânica do 
Municíépio, e

CONSIDERANDO a importaância de manter e implementar políéticas pué blicas para a populaçaão em situaçaão de rua na cidade de 
Caxias do Sul,

CONSIDERANDO o disposto no art. 23, § 2°, inciso II, da Lei Federal n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgaânica da 
Assisteância Social (Loas), que dispoã e sobre a organizaçaão da políética assisteância social e daé  outras provideâncias, e que determina 
que na organizaçaão dos serviços da assisteância social seraão criados programas de amparo aà s pessoas que vivem em situaçaão de 
rua,

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Políética Nacional para a Populaçaão em 
Situaçaão de Rua e seu Comiteâ  Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e daé  outras provideâncias,

CONSIDERANDO que a Políética Nacional para a Populaçaão em Situaçaão de Rua tem por objetivo assegurar o acesso amplo, 
simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políéticas pué blicas de saué de, educaçaão, prevideância, assisteância 
social, segurança alimentar, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda,

CONSIDERANDO que os entes da federaçaão que aderem aà  Políética Nacional para a Populaçaão em Situaçaão de Rua devem instituir 
Comiteâ  Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, por representantes das aé reas relacionadas ao atendimento da 
populaçaão em situaçaão de rua, com a participaçaão de foé runs, movimentos e organizaçoã es da sociedade civil atuantes no trabalho 
com este segmento da populaçaão,

DECRETA:

Art. 1° Fica instituíédo o Comiteâ  Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Políética Municipal para a Populaçaão em 
Situaçaão de Rua (Comiteâ  POP RUA Caxias do Sul), integrado por representantes do Poder Pué blico Municipal e da sociedade civil 
das aé reas relacionadas ao atendimento da populaçaão em situaçaão de rua, com a participaçaão de foé runs, movimentos e 
organizaçoã es da sociedade civil atuantes no trabalho com este segmento da populaçaão, sob a coordenaçaão do Centro de 
Refereância Especializado para Populaçaão em Situaçaão de Rua (Centro POP RUA) de Caxias do Sul.

§ 1° O Poder Pué blico Municipal teraé  onze representantes titulares e respectivos suplentes:

I - um representante da Comissaão de Direitos Humanos e Cidadania da Caâmara de Vereadores de Caxias do 

Sul; II - um representante da Fundaçaão de Assisteância Social (FAS), especialmente, do Centro POP RUA;

III - um representante da Secretaria Municipal da Educaçaão (SMED);

IV - um representante da Secretaria Municipal da Saué de (SMS), especificamente da Rede de Atençaão Psicossocial; 

V - um representante da Secretaria Municipal da Saué de (SMS), especificamente do Consultoé rio na Rua;

VI - um representante da Secretaria Municipal da Segurança Pué blica e Proteçaão Social (SMSPPS); 

VII - um representante da Secretaria Municipal da Habitaçaão (SMH);

VIII - um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA);

IX - um representante da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econoâ mico e Inovaçaão (SMDEI); 

X - um representante da Secretaria Municipal da Cultura (SMC); e
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XI - um representante da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (CODECA).

§ 2° A sociedade civil teraé  onze representantes titulares e respectivos suplentes, a serem escolhidos em foro proé prio da 
assembleia dos usuaé rios do Centro POP RUA de Caxias do Sul, especialmente convocada para este fim.

§ 3° A representaçaão de que se trata o § 2° contaraé  com dois representantes da proé pria populaçaão em situaçaão de rua e nove 
representantes de organizaçoã es da sociedade civil que tenham como finalidade o trabalho ou o apoio aà  populaçaão em situaçaão de 
rua em Caxias do Sul.

§ 4° Os membros do Comiteâ  POP RUA Caxias do Sul seraão escolhidos na forma prevista nos paraégrafos anteriores e designados 
por Decreto Municipal, para um mandato de 2 (dois) anos.

§ 5° Os representantes governamentais seraão indicados pelo(a) gestor(a) dos respectivos oé rgaãos pué blicos, priorizando os(as) 
profissionais que atuam diretamente com essa populaçaão.

Art. 2° O Comiteâ  POP RUA Caxias do Sul teraé  as seguintes atribuiçoã es:

I - elaborar o Plano Municipal de Acompanhamento e Monitoramento da Políética para a Populaçaão em Situaçaão de Rua, 
especialmente quanto aà s metas, objetivos, responsabilidades e respectivos orçamentos, conforme os princíépios, diretrizes e 
objetivos da Políética Nacional para a Populaçaão em Situaçaão de Rua e consideradas as demandas especíéficas do Municíépio de 
Caxias do Sul;

II - acompanhar e monitorar a implementaçaão e o desenvolvimento da Políética Municipal para a Populaçaão em Situaçaão de Rua;

III - realizar o controle social, por meio da fiscalizaçaão, do emprego dos recursos financeiros consignados para os programas e 
políéticas para a populaçaão em situaçaão de rua oriundos do Governo Federal, Estadual e Municipal;

IV - propor a articulaçaão intersetorial dos programas, açoã es e serviços municipais para atendimento da populaçaão em situaçaão de 
rua;

V - propor formas e mecanismos para a divulgaçaão da Políética Municipal para a Populaçaão em situaçaão de rua;

VI - organizar, periodicamente, encontros para avaliar e reformular açoã es para a consolidaçaão da Políética Municipal para a 
Populaçaão em Situaçaão de Rua;

VII - propor estrateégias que assegurem o acesso amplo, simplificado e seguro da populaçaão em situaçaão de rua aos serviços e 
programas que integram as políéticas pué blicas de saué de, educaçaão, prevideância, assisteância social, segurança alimentar, moradia, 
segurança, cultura, esporte e lazer, trabalho e renda;

IX - instituir grupos de trabalhos temaé ticos, em especial para discutir as desvantagens sociais a que a populaçaão em situaçaão de 
rua foi submetida historicamente e analisar formas para sua inclusaão e compensaçaão social, facultada a participaçaão de outras 
pessoas e organizaçoã es da sociedade civil, que naão aquelas referidas no artigo 1° deste Decreto; e

X - deliberar sobre a forma de conduçaão dos seus trabalhos.

Art. 3° O Comiteâ  POP RUA Caxias do Sul poderaé  convidar gestores, especialistas, acadeâmicos e representantes da sociedade civil, 
especialmente, da populaçaão em situaçaão de rua, para participar de suas atividades.

Art. 4° A participaçaão do Comiteâ  POP RUA Caxias do Sul seraé  considerada prestaçaão de serviço pué blico relevante, naão 
remunerada.

Art. 5° O Centro POP RUA daraé  apoio teécnico-administrativo e em conjunto com o Poder Executivo Municipal forneceraé  os meios 
necessaé rios aà  execuçaão dos trabalhos do Comiteâ  POP RUA Caxias do Sul e dos grupos de trabalho temaé ticos por ele instituíédos.

Art. 6° O Comiteâ  POP RUA Caxias do Sul designaraé  uma comissaão para a elaboraçaão de seu Regimento Interno, no prazo de ateé  
90 (noventa) dias, contados da publicaçaão deste Decreto.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçaão.

Caxias do Sul, 17 de novembro de 2022; 147º da Colonizaçaão e 132º da Emancipaçaão Políética.

Adiloé  Didomenico,
PREFEITO MUNICIPAL.

Greégora Fortuna dos Passos,
SECRETAÁ RIA DE GOVERNO MUNICIPAL.
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