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O SUAS de Guaxupé também conta com os Serviços da Rede de Proteção 

Social Privada que são as Instituições Socioassistenciais, as parcerias são realizadas 

por meio do MROS. 

O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) é 

regulamentado pela Lei 13.019/2014 e tem abrangência nacional. Para os fins desta 

Lei, Organizações da Sociedade Civil são associações, fundações, cooperativas 

sociais e organizações religiosas que atuam em prol do interesse público. A Lei 

13.019/2014 não exige que as OSCs tenham títulos ou certificações específicas para 

celebrar as parcerias. 

O principal avanço da legislação é a criação de um regime jurídico próprio para 

as parcerias entre Estado e OSCs – trazendo, assim, maior segurança jurídica para 

todas as partes envolvidas. Os instrumentos jurídicos criados são: Termo de Fomento, 

Termo de Colaboração e Acordo de Cooperação. Além disso, institui o Procedimento 

de Manifestação de Interesse Social (PMIS), instrumento de participação social em 

que a sociedade civil e movimentos sociais podem apresentar propostas para a 

administração pública avaliar a viabilidade da abertura de um chamamento público. 

  

 

INSTITUIÇÕES 

PARCEIRAS DO SUAS 

SERVIÇOS OFERTADOS 

AADG - Associação de Apoio aos 

Deficientes de Guaxupé 

FONE: 3551-6766 

SCFV para jovens e adultos, entre 18 a 59 

anos, com deficiência física e visual. 



Casa do Caminho Bezerra de 
Menezes 
FONE: 3552-6793 

Projeto hortas comunitárias 

APAE – Associação de Pais de 

Amigos dos Excepcionais 

FONE: 3551-2245 

Centro-dia de referência para jovens e 

adultos com deficiência intelectual e/ou 

múltipla e suas famílias. 

SOS Casa da Criança 

FONE: 3551-2470 

Abrigo institucional para crianças e 

adolescentes que possuem vínculos de 

parentescos com as crianças acolhidas. 

Associação Missão Vida 

“Adolescer” 

FONE: 3551-6190 

Abrigo institucional para adolescentes. 

Vila Frederico Ozanam 

FONE: 3551-3235 

Instituição de longa permanência para 

idosos com 60 anos ou mais, 

independentes e/ou com certo grau de 

dependência. 

Lar São Vicente De Paula 

FONE: 3551-1246 

Instituição de longa permanência para 

idosos com 60 anos ou mais, 

independentes e/ou com diversos graus 

de dependência. 

Associação dos Servos Bom 

Pastor 

FONE: 3551-0929 

Casa de Passagem para mulheres em 

situação de rua e Acolhimento Institucional 

para mulheres em situação de risco e 

violência 

Associação dos Servos Bom 

Pastor 

FONE: 3551-0929 

Casa de Passagem para homens em 

situação de rua. 

Associação dos Servos Bom 

Pastor 

FONE: 3551-0929 

Acolhimento institucional para homens em 

situação de rua. 

 


