A União dos Vereadores do Estado de São Paulo – UVESP, desde 1977 (há 38 anos)
promove parceria com o Poder Legislativo para torná-lo cada vez mais forte, através de
várias ações de capacitação e auxílio dos vereadores e das câmaras como um todo. O
objetivo desta apresentação é mostrar os benefícios proporcionados pela UVESP para
com seus parceiros.
Acreditamos que com ferramentas e apoio aos Vereadores, tornando-os mais
capacitados, eles possam exercer um trabalho sólido, real e de excelência em vossas
cidades. A União de Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP) informa que existem
inúmeras vantagens para sua Câmara ser nossa parceira. Realizamos cursos, eventos e
seminários durante todo o ano, para qualificação do servidor, inclusive alguns cursos em
parceria com o Tribunal de Contas. Gostaríamos de contar com os seus vereadores e
servidores como participantes.

EVENTOS

Reunião com Parlamentos Regionais

Curso em parceria com o Tribunal de Contas

Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania

Seminário de Turismo

REUNIÕES DE PARLAMENTOS

PARLAMENTOS REGIONAIS
Atualmente contamos com 25 Parlamentos regionais que fortalecem a região através de troca de
experiências, ações de capacitação, eventos de promoção e capacitação do Legislativo.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Uvesp realiza parceria de sucesso com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, promovendo
cursos e palestras para desenvolvimento e qualificação dos vereadores do estado de São Paulo.

VANTAGENS DE SER UM FILIADO UVESP
CONSOLIDAÇÃO DE LEIS
Consiste na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria em um único diploma legal, com
o objetivo de sistematizar o ordenamento jurídico municipal, excluindo leis que estejam em duplicidade,
bem como normas que se apresentem em desacordo com a legislação estadual e federal vigentes.

REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
Consiste na revisão e atualização da lei orgânica municipal, com o intuito de adequar este diploma legal
com a legislação estadual e federal vigentes, modernizando e facilitando as tomadas de decisões e as ações
no município.

REVISÃO DE REGIMENTO INTERNO
Consiste na revisão e atualização do regimento interno das câmaras municipais, com o objetivo de adequar
a norma com a legislação estadual e federal vigentes, modernizando e facilitando as ações e a tomada de
decisões dentro do legislativo municipal.

REVISÃO DE PLANO DE CARREIRA
Consiste na análise do plano de carreira do órgão, realizando um diagnóstico técnico com o objetivo de
apurar defasagens constitucionais e jurisprudenciais na área de pessoal, bem como levantar inconsistências
no ambiente funcional em relação à legislação vigente.

VANTAGENS DE SER UM FILIADO UVESP
REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS
Consiste na revisão de todos os cargos, relacionando os mesmos com o organograma funcional,
descrevendo as atribuições e atividades de seus respectivos setores.

LEVANTAMENTO PATRIMONIAL
Consiste na realização de inventário patrimonial, identificação de documentos do patrimônio, cadastro,
assessoria e treinamento com o objetivo de organizar o setor de patrimônio do órgão, sistematizando o
controle dos bens e adequando-se à legislação vigente.

ASSESSORIA CONTÁBIL
Consiste na reestruturação do Setor de Contabilidade e Financeiro, com o intuito de fornecer maior
segurança nas transações efetuadas, revisando organograma, fluxo de processos e função de cada setor,
dando segurança para este setor tão importante na gestão pública.

REFORMA ADMINISTRATIVA
Consiste na análise da estrutura administrativa atual, para proposição de adequações e melhorias desta
estrutura, com o objetivo de adequar a mesma à legislação vigente e melhorar o fluxo dos processos e as
atividades diárias do órgão.

VANTAGENS DE SER UM FILIADO UVESP
CONSULTORIA ISO 9001
Consiste no assessoramento com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de gestão e obter a Certificação
Internacional ISO 9001, através de treinamentos e assessorias dentro do órgão para diagnosticar a situação
atual e propor melhorias e adequações, visando a obtenção da certificação.

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO
Conjunto de planos e ações, que o agente político deve desenvolver para conquistar o seu público-alvo,
através de planejamento, avaliação e monitoramento da gestão, análise política e perspectiva conjuntural
socioeconômica, treinamentos e ações de resposta para os cidadãos.

CURSOS PRESENCIAIS EM SÃO PAULO
Através da Escola Uvesp – Escola do Agente Público, busca aprimorar o conhecimento em cursos
abrangentes com temas variados, visando proporcionar conhecimento para colaboradores e que façam a
máquina pública funcionar da melhor maneira possível.

TRANSMISSÕES DAS SESSÕES VIA WEB
Soluções especificas para Câmaras Municipais que desejam transmitir e oferecer à população total
transparência de suas atividades, fazendo com que o cidadão possa acompanhar de qualquer lugar do
mundo os acontecimentos mais importantes do legislativo.

GESTOR POLÍTICO

O sistema foi desenvolvido para organizar e dar agilidade às ações internas e externas
do gabinete, em um ambiente 100% on-line, sem qualquer instalação de executáveis ou
configuração de estações dos usuários, necessitando apenas de um computador
conectado à internet.
Com o GESTOR POLÍTICO a equipe pode agendar reuniões e compromissos para todos
os usuários do sistema, os quais receberão automaticamente mensagens via e-mail e/ou
SMS, proporcionando maior integração e comprometimento da equipe. Assim qualquer
ação irá gerar um histórico no sistema, informando responsáveis envolvidos em cada
ação.

PLANOS DE FILIAÇÃO

PLANO 01

PLANO 02

DESCONTOS ESPECIAIS EM:

SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA

• Assessoria de Imprensa e Comunicação
• Lei em Braile
• Consolidação de Leis
• Cursos na Escola Uvesp
• Implantação de Transmissões das sessões
via internet
• Contratação de Estagiários através do CIEE
• Revisão de Lei Orgânica
• Revisão de Regimento de Carreira
• Reestruturação Administrativa
• Levantamento Patrimonial

Por meio de pareceres técnicos em
quantidade ilimitada, com respostas de até 5
dias úteis nas áreas Jurídica, Administrativa,
Orçamentária, Contábil, Financeira e de
Políticas Públicas.

Valor: 1% do subsídio do Vereador X (vezes) o
nº de vereadores

Valor: Plano 01 + R$ 425,00/mês.

Obs: O Plano 02 engloba os itens do Plano 01.
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