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Disque Salvador 156 fez mais de um milhão de 
atendimentos em dois anos
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Em funcionamento há dois anos, a central de teleatendimento da Prefeitura - o Disque 
Salvador 156 - já auxiliou a mais de 1,3 milhões de cidadãos com chamadas para diversas 
finalidades. O número resulta em uma média mensal de aproximadamente 53 mil ligações 
devidamente encaminhadas aos órgãos municipais responsáveis para solução. Dos regis-
tros realizados nos últimos 24 meses, 51,4% dizem respeito a pedidos de execução de 
serviços; 44,93% são referentes a solicitações de informação e orientação; e apenas 3,33% 
a queixas ou reclamações. Outras demandas, como sugestões, denúncias, elogios e Lei de 
Acesso à Informação somam menos que 0,34% das chamadas.

Dentre os órgãos mais solicitados estão a Secretaria de Saúde (SMS), para marcação de 
consultas e exames e inspeção de focos de mosquito da dengue, e a Secretaria de Ordem 
Pública (Semop), para ações de manutenção de iluminação pública. Também é bastante 
demandada a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) na fiscalização de po-
luição sonora - serviço que atualmente está a cargo da Semop - e informações sobre fisca-
lização de obra/atividade/publicidade irregular.

Para a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), os pedidos frequen-
tes estão relacionados ao agendamento e informações dos programas Primeiro Passo e 
Bolsa Família. A Transalvador recebe pedidos relativos a estacionamento irregular, fiscali-
zação de trânsito, acidentes, sinaleira quebrada e implantação de sinalização.

DISQUE SALVADOR 156 FEZ MAIS DE UM MILHÃO 
DE ATENDIMENTOS EM DOIS ANOS



A Secretaria de Mobilidade (Semob) obteve solicitações referentes à fiscalização de trans-
porte público por ônibus e por táxi. Já a Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi acionada 
com requerimentos de vistoria de imóveis. A Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) tem        
demandas relativas à coleta de lixo e remoção de entulho. Para a Secretaria de Manuten-
ção (Seman) as solicitações são para poda/erradicação de árvores em via pública, serviços

de conservação da malha viária, micro e macro 
drenagem.

"Diversas centrais independentes foram incor-
poradas ao Disque Salvador - Transalvador,         
Codesal, Saúde e Sedur - e agora funcionam de 
forma integrada. Os atendentes passam sempre 
por treinamentos. Podemos dizer que estes pri-
meiros 24 meses foram de adaptação e apren-
dizado, pois estes serviços possuem questões 
de perfil técnico, o que aumenta o desafio da 
equipe”, explica o ouvidor-geral da Prefeitura, 
Humberto Viana. O gestor também ressalta que 
as solicitações têm um perfil sazonal, com picos 
registrados em determinados períodos do ano, 
como na época das chuvas e nas festas.
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A Ouvidoria Geral do Município de Salvador (OGM), em parceria com a Universidade 
Salvador (Unifacs), promoveu o encontro “Ouvidoria: Instrumento de Gestão Pública” 
na manhã desta terça-feira (25), na Unifacs, na Avenida Tancredo Neves, 2131, Caminho 
das Árvores. O objetivo do evento é integrar a nova rede de ouvidores do município com 
novos parceiros de outras cidades, fortalecendo o canal de comunicação com o cidadão.  

O evento foi destinado a ouvidores, gestores públicos em geral e estudantes, teve como 
palestrantes o ouvidor-geral de Salvador, Humberto Viana; o ex-ouvidor da Unifacs,                    
Eliezer Cruz e o Professor Doutor Carlos Costa Gomes, coordenador do mestrado em        
Direito, Governança e Políticas Públicas da Unifacs.

Para Humberto Viana, a atuação do órgão      
consolida a importância da Ouvidoria no auxí-
lio à gestão para a melhoria da qualidade dos        
serviços públicos, além de garantir ao cidadão 
a defesa dos próprios direitos. Ele ainda ressalta 
o perfil do órgão como empreendedor no desen-
volvimento de novos programas e ações, sendo 
uma importante ferramenta de aproximação da 
Prefeitura com os cidadãos. “Entretanto, nada 
disso funcionaria se não tivéssemos uma equipe 
comprometida, o apoio dos gestores municipais 
e a valorização do seu trabalho pelo prefeito e a 
prefeitura”, afirma o gestor.

OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO  
PÚBLICA É TEMA DE PALESTRA EM UNIVERSIDADE
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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, Atendimento (24h)

E-mail: ascomogmssa@gmail.com.

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

Facebook: ouvidoriadeSalvador / Twitter: ogmssa

O encontro fez parte da primeira edição do programa “Encontros” criado pela OGM, e tem 
como objetivo fortalecer o trabalho e a importância da ouvidoria, sendo  também uma 
forma de comemorar o Dia do Ouvidor, celebrado no dia 16 de março. O ouvidor-geral de 
Salvador, Humberto Viana diz ainda que pretende expandir a parceria desse evento com 
outras faculdades de Salvador. “Discutiremos assuntos como o papel das ouvidorias como 
importante mecanismo de escuta do cidadão, assim como no engajamento da esfera pública 
quanto à facilitação, eficácia na solicitação e encaminhamento de informações, documentos 
e resoluções, obtendo os melhores resultados possíveis das ações”.


