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O que é o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro 

POP)? 

 

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), 

previsto no Decreto nº 7.053/2009 e na Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais, 

constitui-se em unidade de referência da PSE de Média Complexidade, de natureza pública e 

estatal. Diferentemente do CREAS, que atua com diversos públicos e oferta, obrigatoriamente, o 

PAEFI, o Centro POP volta-se, especificamente, para o atendimento especializado à população em 

situação de rua, devendo ofertar, obrigatoriamente, o Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua. 

 

O Centro POP representa espaço de referência para o convívio grupal, social e para o 

desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. Na atenção ofertada no 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua deve-se proporcionar vivências para o 

alcance da autonomia, estimulando, além disso, a organização, a mobilização e a participação 

social. 

 

Como deve ser desenvolvida a gestão do Centro POP? 

  

A gestão do Centro de Referência para População em Situação de Rua no município e 

DF é de responsabilidade do órgão gestor da política de Assistência Social.  

 

Tendo em vista as especificidades da Unidade e do público atendido, a qualificação 

da gestão exige flexibilidade, reflexões periódicas sobre os trabalhos desenvolvidos e 

resultados atingidos, com possibilidades de contemplar 

sugestões/considerações/participação dos usuários atendidos.  

 

Nesse sentido, é importante que, com certa regularidade, o planejamento e a 

avaliação do Centro POP contem com a participação dos usuários do (s) serviço (s) ofertado 

(s), viabilizada por meio de estratégias que possibilitem um modelo de gestão participativa. 

Momentos de participação dos usuários da Unidade em discussões para o planejamento e a 

avaliação das ações desenvolvidas, devem ser oportunizados e constituem importante 

instrumento para impulsionar, também, a participação em outras esferas da sociedade e, 

igualmente, para o exercício do protagonismo e da participação social.  

 

Quais serviços são ofertados no Centro POP? 

 

Além do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que deve ser 

obrigatoriamente ofertado no Centro de Referência Especializado para População em Situação de 

Rua, a Unidade poderá ofertar também o Serviço Especializado em Abordagem Social, conforme 

avaliação e planejamento do órgão gestor local, desde que isso não cause prejuízos ao desempenho 

da oferta do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.  

 

 

Quais normativas regem a atenção à população em situação de rua no âmbito do SUAS? 

 

Abaixo, apresentam-se, em ordem cronológica, algumas normativas que tratam da 

atenção às pessoas em situação de rua. 
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 Política Nacional de Assistência Social – PNAS. A PNAS reconheceu a atenção à 

população em situação de rua no âmbito do SUAS. De acordo com a PNAS (2004), 

“no caso da proteção social especial, à população em situação de rua serão 

priorizados os serviços que possibilitem a organização de um novo projeto de vida, 

visando criar condições para adquirirem referências na sociedade brasileira, enquanto 

sujeitos de direitos” (p.37). 

 

 Lei nº 11.258 de 2005, que inclui, no parágrafo único do Artigo 23 da Lei 

Orgânica de Assistência Social – LOAS, a prerrogativa de que, na organização dos 

serviços da Assistência Social, deverão ser criados programas destinados às pessoas 

em situação de rua. 

 

 Decreto s/nº, de 25 de outubro de 2006 – instituiu o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI), coordenado pelo MDS, com a finalidade de elaborar estudos e 

apresentar propostas de políticas públicas para a inclusão social da população em 

situação de rua. 

 

 Portaria MDS nº 381, de 12 de dezembro de 2006– assegurou recursos do 

cofinanciamento federal para municípios com mais de 300.000 habitantes com 

população em situação de rua, visando apoio à oferta de serviços de acolhimento 

destinados a este público. 

 

 Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº 109, de 11 de 

novembro, de 2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Documento que tipifica os serviços socioassistenciais em âmbito nacional, dentre os 

quais os serviços destinados ao atendimento à população em situação de rua na 

Proteção Social Especial - PSE: Serviço Especializado em Abordagem Social; 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; Serviço de Acolhimento 

Institucional (que incluem adultos e famílias em situação de rua) e Serviço de 

Acolhimento em República (que inclui adultos em processo de sa ída das ruas). 

 

 Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009  – instituiu a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua e o seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 

Monitoramento. 

 

 Instrução Operacional conjunta Secretaria Nacional de Assistência Social - 

SNAS e Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - SENARC Nº 07, de 22 de 

novembro de 2010 – que reúne orientações aos municípios e Distrito Federal para a 

inclusão de pessoas em situação de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal. 

 

 Resolução da Comissão Intergestores Tripartite – CIT nº 7, de 07 de junho de 

2010 - pactuou critérios de partilha de recursos do cofinanciamento federal para a 

Expansão dos Serviços Socioassistenciais 2010. Destinou, pela primeira vez, recursos  

do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua, ofertado no Centro de Referência para População em Situação de 

Rua, em municípios com mais de 250.000 habitantes e Distrito Federal. 

 

 Portaria Nº 843, de 28 de dezembro de 2010 – Dispõe sobre o cofinanciamento 

federal, por meio do Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC, dos serviços 

socioassistenciais ofertados pelos Centros de Referência Especializados de 



CENTRO POP 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

 3 

Assistência Social - CREAS e pelos Centros de Referência Especializados para 

População em Situação de Rua, e dá outras providências.  

 

 

 

 

 

Acesse aqui a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/livros/tipificacao-

nacional-de-servicos-socioassistenciais/tipificacao-nacional-dos-servicos-socioassistenciais 

 

 

Acesse aqui a Cartilha Perguntas e Respostas: Centro POP  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-

snas/cartilhas/perguntas-e-respostas-centro-de-referencia-especializado-para-populacao-em-situacao-de-

rua-centro-pop/02-livreto-perguntas-respostascentropoprua-impressao.dez.pdf 

 

 

Acesse aqui o Caderno Orientações Técnicas: Centro POP  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-

snas/cadernos/orientacoes-tecnicas-centro-de-referencia-especializado-para-populacao-em-situacao-de-

rua-centro-pop-e-servico-especializado-para-pessoas-em-situacao-de-rua-1/05-caderno-centro-popfinal-

dez.pdf 

 

Acesse aqui a cartilha Inclusão das Pessoas em Situação de Rua no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal (2011)  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-

snas/cartilhas/inclusao-das-pessoas-em-situacao-de-rua-no-cadastro-unico-para-programas-sociais-

do-governo-federal/01-cartilha-inclus-o-das-pessoas-dez.pdf 
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