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Disque Salvador 156 completa um ano 
com mais de 500 mil atendimentos

Em funcionamento há um ano, a central de 

teleatendimento da Prefeitura - o Disque 

Salvador 156 - já deu andamento a 545.743 

chamadas para diversas finalidades, resul-

tando em uma média mensal de 45,4 mil 

ligações devidamente encaminhadas para 

que os órgãos responsáveis deem pros-

seguimento às ações necessárias para o 

atendimento da população. Do montante 

de atendimentos realizados até aqui, pou-

co mais de 1% é computado como perda, 

seja por desistência do solicitante, ou em 

casos como trotes e chamadas interrompi-

das unilateralmente.

De acordo com informações da Ouvidoria 

Geral do Município (OGM), que adminis-

tra o sistema, dos registros realizados nos 

últimos 12 meses, 59,9% são referentes 

a solicitações de informação e orientação 

sobre serviços oferecidos pela Prefeitura; 

36,2% dizem respeito a pedidos de execu-

ção de serviços emergenciais; e apenas 

3,2% a queixas ou reclamações a respeito 

da prestação desses serviços. Outras de-

mandas, como sugestões e denúncias so-

mam menos que 1% das chamadas.
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Segundo a Ouvidoria, as demandas mais expressivas rela-

cionam-se com os seguintes órgãos: Secretaria Municipal da 

Educação (Smed)/Secretaria de Promoção Social e Combate 

à Pobreza (Semps), para agendamento e informações do Pri-

meiro Passo e Bolsa Família, respectivamente; Secretaria de 

Ordem Pública (Semop), para ações de manutenção de ilumi-

nação pública; Sucom, na fiscalização de poluição sonora e 

informações sobre fiscalização de obra/atividade/publicidade 

irregular; Secretaria de Mobilidade (Semob), no que se refere 

à fiscalização de transporte público por ônibus e por táxi; De-

fesa Civil (Codesal), com solicitações de vistoria de imóveis; 

Limpurb, relativo à coleta de lixo e remoção de entulho; Ma-

nutenção (Seman), para poda/erradicação de árvores em via 

pública; serviços de conservação da malha viária, micro e ma-

cro drenagem; Saúde, para inspeção zoosanitária de focos de 

mosquito da dengue; Transalvador, para demandas relativas 

a estacionamento irregular, fiscalização de trânsito, acidentes, 

sinaleira quebrada, implantação de sinalização, colocação de 

quebra-molas, etc.

"Podemos dizer que 
estes primeiros doze 

meses foram de adap-
tação e aprendizado, 
pois estes serviços 

possuem questões de 
perfil técnico, o que 

aumenta o desafio da 
equipe." 

               Humberto Viana
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"Neste último ano, diversas centrais indepen-

dentes foram incorporadas ao Disque Salva-

dor - Transalvador, Codesal, Saúde, Smed e 

Sucom - e agora funcionam de forma integra-

da. Podemos dizer que estes primeiros doze 

meses foram de adaptação e aprendizado, 

pois estes serviços possuem questões de per-

fil técnico, o que aumenta o desafio da equipe. 

As demandas que mais surpreenderam neste 

período dizem respeito à iluminação pública, 

programa Primeiro Passo, problemas no trân-

sito e questões referentes à Operação Chuva. 

Em geral, as solicitações têm um perfil sazo-

nal, com picos registrados em determinados 

períodos do ano, como na época das chuvas e 

nas festas", explica o ouvidor-geral da Prefei-

tura, Humberto Viana.

Durante esse 
primeiro ano, 

foram incorpo-
radas à Central 

Disque Salvador:

Transalvador

Codesal

Saúde 

Sucom 

Smed



Expediente: Ouvidoria Geral do Município do Salvador.

Ouvidor-Geral: Humberto Viana. 

Endereço: Travessa Santa Bárbara, nº04. Ed. Aliança Comercial, 7º andar – Comércio.

CEP: 40015-190 / Salvador – Bahia.

Horário de atendimento: segunda a sexta das 8h às 17h.

Telefones: (71) 3203-5000 – Disque Salvador 156

E-mail: ascomogmssa@gmail.com.

Acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br / www.falasalvador.ba.gov.br

Facebook: ouvidoriageralmunicipiosalvador / Twitter: ogmssa


