
Programa Fala Salvador envolve ligações para central 156, atendimento presencial nas 
Prefeituras-Bairro, Ouvidoria Setoriais, na sede do órgão, no Comércio e no Portal Fala 
Salvador na internet. Foram solucionadas durante todo o período 98,06% das solicitações.
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Durante a 1ª gestão do prefeito, ACM Neto, a Ouvidoria Geral do Município (OGM) tem 

atuado tanto no registro, acompanhamento e cobrança de soluções para as demandas 

dos cidadãos junto aos órgãos municipais, quanto na intermediação em situações de 

crise, através do diálogo com as comunidades. 

A agilização das demandas através da modernização dos canais de atendimento foi a 

marca da atuação do órgão. Pelo Programa Fala Salvador, que envolve ligações para o 

156, Portal Fala Salvador na internet e atendimento presencial nas Prefeituras-Bairro, 

Ouvidoria Setorial e sede da instituição, no Comércio, foram registradas de 2013 com 

projeção até o fim do ano  2.451.142 solicitações dos soteropolitanos. 

Ouvidoria de Salvador registra mais de 2.4 milhões de atendimentos

Do total, 80,49% dos registros são referentes à solicitação de serviços, 16,18% 

são pedidos de informação, e os demais 3,33% distribuídos entre elogio, recla-

mação, serviço emergencial, Lei de Acesso à Informação, sugestão e denúncia.
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Dos órgãos mais demandados estão às secretarias municipais de Saúde (SMS), da 
Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps) e de In-
fraestrutura e Defesa Civil juntas reúnem 57,67% dos registros. Os servi-

ços mais demandados são os de marcação de consulta e exames (14,89%), 

Bolsa Família (11,63%) e iluminação pública (5,79%). Através da atua-

ção em conjunto com os demais órgãos municipais, foram solucionadas durante 

todo o período 98,06% das solicitações.

Durante os quatro anos de gestão a OGM esteve em 163 bairros 
da c idade. Dos serviços demandados está o mapeamento de 240 
encostas,  300 escadarias,  320 campos e quadras.
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Programa Ouvindo Nosso Bairro - A Ouvidoria coordenou, em conjunto com Gabinete 

do Prefeito e Diretoria das Prefeituras-Bairro, um dos principais programas de 2015: 

o Ouvindo Nosso Bairro, programa de maior participação popular realizado na cidade. 

Esteve também no Salvador Bairro a Bairro e Gabinete da Prefeitura em Ação. Nas 

ocasiões, foram feitos registros de solicitações e avaliação dos serviços públicos mu-

nicipais prestados pelos órgãos da Prefeitura. Para aperfeiçoamento das atividades, 

a OGM contribuiu para encontros nacionais de Ouvidoria no sentido de compartilhar 

experiências, assim como a promoção dos 10 anos de atuação no município para ava-

liação e reformulação do papel dos ouvidores como elemento estratégico da gestão.

152 reuniões 
realizadas

163 bairros 
contemplados

500 
colaboradores 

envolvidos

9.523
cidadãos

participantes

101.348
registros de

sugestões da
população

1.000
obras

simultâneas
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Já durante a Operação Chuva a OGM atuou em conjunto com as demais secretarias da 

prefeitura no sentido de prestar atendimento a todo tipo de ocorrência, através do Dis-

que Salvador 156 e Portal Fala Salvador. A equipe de Precursão da Ouvidoria percorreu 

diversos pontos da cidade, acompanhando e encaminhando em caráter de urgência as 

situações consideradas de maior perigo.

A Ouvidoria compôs o grupo do Programa Morar Melhor no apoio à definição das áreas 

para execução do serviço e acompanhamento de obras. Mapeou encostas que passa-

ram a utilizar a técnica de cobertura de encostas através da aplicação de Geomantas, 

além da parceria com a Diretoria de Esportes, vinculada a Semps, na identificação de 

campos e quadras para construção ou reformas.



06 OUVIDORIA NOTÍCIAS

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) 3202-5900 – Central Disque Salvador 156

E-mail: ascomogmssa@gmail.com.

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

Facebook: ouvidoriageralmunicipiosalvador / Twitter: ogmssa


