




O QUE É A UVESC ? A União dos Vereadores de Santa 
Catarina – UVESC é uma instituição
sem fins econômicos, que tem por 
Objetivo, além de prestar suporte 
a assessoramento as Câmaras 
Municipais, assim como Vereadores 
Catarinenses, a integração, o 
aprimoramento e a qualificação das 
atividades peculiares dos integrantes 
do Poder Legislativo Municipal.



QUAIS 
ASSESSORAMENTOS 

A UVESC 
PROPORCIONA 
AS CÂMARAS 
MUNICIPAIS ?



LICITAÇÕES

O Brasil é o maior contratante de obras e serviços por meio da Administração 
Pública. Por isso muitas empresas querem lucras nestes processos e os entes 

públicos precisam conhecer todo o processo. Por isso, a UVESC está 
oferecendo uma assessoria em licitações para ajudar seus associados.



ASSESSORIA LEGISLATIVA

É uma assessoria que atua na elaboração de pareceres técnico-
legislativos. Elucida as proposições a serem deliberadas pelo Plenário e no 

assessoramento à Mesa da Câmara quanto aos assuntos legislativos e 
jurídicos, e aos Vereadores na orientação dos trabalhos legislativos e na 

elaboração das proposições. Limita-se a colaborar no aprimoramento 
formal e técnico das leis e resoluções.



ASSESSORIA CONTÁBIL

É o trabalho desenvolvido pela UVESC, em parceria com profissional liberal  ou 
uma equipe de profissionais da área de contabilidade que analisa e interpreta 

todos os fatos da rotina de um associado. De posse das informações dos 
registros diários e das demonstrações expositivas, esse profissional obtém 

acesso a informações relevantes que o permitem prestar uma assessoria mais 
eficiente, não só da parte contábil, como também da fiscal, previdenciária e 
trabalhista, ajudando assim a melhorar a saúde, principalmente financeira.



ASSESSORIA JURÍDICA

A assessoria jurídica da UVESC, visa de forma preventiva orientar a 
atuação das Câmaras Municipais, apresentando posições do TCE/SC,
do Ministério Publico e do Judiciário, na busca de soluções jurídicas 
acerca dos diversos temas apresentados a Assessoria. A atuação da 

assessoria jurídica é sentido de prestar aconselhamento e 
assistência, assim expressar opinião jurídica, Pois são diversas as

posições jurídicas acerca dos temas.



ALÉM DAS 
ASSESSORIAS, 

A UVESC POSSÚI 
OUTROS 

BENEFÍCIOS ?



Conforto e segurança - São dois 
pontos que a UVESC leva em 
consideração sempre quando planeja 
eventos ou oferece suporte aos seus 
associados. Com base nisso, vem 
fortalecendo parcerias a rede
hoteleira da capital do Estado e da 
capital Federal, oportunizando

HOTÉIS CONVENIADOS NA CAPITAL DO ESTADO E NA CAPITAL FEDERAL 

valores diferenciados para os associados portadores da carteira de sócios 
poderem recarregar as suas energias e tirar mais proveitos de sua estada em 
missões legislativas.



APLICATIVO EXCLUSIVO 
PARA OS ASSOCIADOS

A entidade está desenvolvendo um 
aplicativo para uso exclusivo dos 
associados. Nele será possível o 
encaminhamento de dúvidas 
legislativas, jurídicas, contáveis, e 
assuntos gerais diretamente para as 
assessorias da UVESC. Objetivo da

implementação desta aplicação é facilitar o trâmite, bem como  auxiliar no 
controle do fluxo entre o pedido e a resposta ao associado. - Inovação para o 
fortalecimento. 



PARCERIA COM INSTITUIÇÕES DE 
TREINAMENTOS

Uma das principais missões da 
UVESC é proporcionar aos seus 
associados formas de mantê-los 
atualizados para melhor atender a 
sociedade.

Para isso, está firmando parcerias com instituições de ensino para oferecer 
treinamentos, cursos e atualizações nas mais diversas áreas de abrangências e 
totalmente voltada a prática do Legislativo.





A UVESC desenvolve diversos eventos 
durante o ano, seminários, encontros, 
congressos, cursos e treinamentos 
buscando instrumentalizar o vereador 
e seus assessores, bem como os 
servidores das casas legislativas 
municipais, a prestar melhores 
serviços à sociedade onde ela está 
inserida.

DESCONTOS ESPECIAIS E EXCLUSIVOS PARA CÂMARAS ASSOCIADAS  



CARTEIRA FUNCIONAL DO VEREADOR 

A UVESC, disponibiliza a seus associados as carteiras funcional dos vereadores que é a 
forma de apresentação do parlamentar municipal enquanto participante da classe 
política. Assim estará qualificado de forma nacional, para trânsito nas instituições de 
todos os níveis, em regime de apresentação visual similar a de todos seus colegas. 



SALA DE ASSISTÊNCIA AO VEREADOR – UVESC  

Com uma sede renovada, ampla e localizada em um dos 
bairros mais movimentados de Florianópolis, a UVESC 
disponibiliza uma estrutura completa de base para que os 
Vereadores de todo o Estado possam, em missões na 
Região da Grande Florianópolis organizar suas reuniões, e 
pode contar com materiais de escritório, impressões e 
suporte da equipe da Superintendência.



Saúde e Bem estar - A UVESC alinhou 
uma parceria com a Benevix e 
preparou condições especiais para os 
associados com planos de saúde 
Unimed com diferentes abrangências 
(regional, estadual e nacional) e
preços exclusivos! Uma oportunidade de ter um plano e saúde Unimed 
exclusivo para Associados UVESC, com condições especiais e ampla rede 
credenciada.

PREÇOS ESPECIAIS EM PLANOS DE 
SAÚDE PARA VEREADORES E 

SERVIDORES 
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS.



VEM MAIS NOVIDADES POR AÍ !
AGUARDEM...


