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Ouvidoria de Salvador é 
referência para município 

paulista

Atendentes do 156 seguem 
com rotina de treinamento 
para qualificação

CANAIS DE ATENDIMENTO:
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O ouvidor-geral relatou a importância do trabalho que a coordenação de Precursão executa em conjun-

to com os órgãos municipais. “Desde a sua posse o prefeito ACM Neto visita semanalmente às comu-

nidades dos bairros de Salvador e a coordenação de Precursão assume um papel fundamental nesse 

projeto”. Os prepostos realizam vistorias que antecedem a visita do prefeito aos locais de inauguração 

e, com base no mapeamento da região, a equipe faz o levantamento das demandas do local e mediam 

junto aos órgãos públicos.

Posteriormente, o prefeito retorna às regiões visitadas para verificar in loco se as ações programadas 

já foram atendidas, além de levantar novas demandas. Todos estes encontros são organizados e coor-

denados pela Ouvidoria e representam uma grande ferramenta de aproximação da gestão com os cida-

dãos, principalmente aos moradores das regiões mais carentes, ressaltando a preocupação do gestor 

em acompanhar de perto a sua cidade.

Em passagem pela capital baiana para um evento, Oswana agendou previamente uma visita na sede 

da OGM. “Quando soube que viria a Salvador, fiz questão de conhecer o ouvidor Humberto Viana. Já 

cheguei aqui com ótimas recomendações sobre ele por outros ouvidores de São Paulo”. Contou que 

após as apresentações da dinâmica de trabalho que a Ouvidoria de Salvador proporciona à população, 

sua perspectiva de trabalho aumentou.

 “O objetivo é que todos munícipes sintam-se acolhidos e que possamos fazer chegar nosso trabalho 

para quem precisa. Realizamos ações da ouvidoria para explicar o funcionamento dos encaminhamen-

tos de demandas que chegam até nós. Já realizamos alguns encontros e nos colocamos à disposição 

para quem desejar conhecer um pouco mais”, Fameli. 

Esta é a oitava visita de ouvidores de outros municípios do país na Ouvidoria de Salvador. Recentemen-

te foram recepcionados ou ouvidores de Madre de Deus, Ouvidoria do Aeroporto Internacional Luís 

Eduardo Magalhães, Nazaré das Farinhas, Camaçari, Alagoinhas, Barreiras e Itapetinga.

A Ouvidoria Geral do Município (OGM), por meio do titular da pasta, Humberto Viana, recebeu em sua 

sede, a ouvidora da prefeitura paulista de Santo André, Oswana Fameli. Durante a apresentação foi 

citado o desenvolvimento das atividades de Ouvidoria em âmbito municipal, a evolução da consciência 

da população quanto ao acompanhamento das atividades públicas, os meios para agilizar e facilitar a 

solução dos problemas levantados pela população e a dinâmica de trabalho para que isso aconteça.

Com a mesma função de ouvir e encaminhar às demandas da população quanto ao funcionamento dos 

serviços públicos, o ouvidor-geral de Salvador apresentou a Plataforma de Relacionamento - Fala Salva-

dor, ferramenta de trabalho que possibilita agilidade no trâmite dos registros, que inicia no momento do 

atendimento ao cidadão, passando pelo encaminhamento aos órgãos competentes, até chegar à solução 

da solicitação.

O gestor apresentou para visitante o sistema de acompanhamento e monitoramento da Ouvidoria, o 

funcionamento da Central Disque Salvador 156, firmou a importância da Rede de Ouvidores como elo de 

trabalho nas unidades municipais, dentre outros assuntos. “É importante compartilhar um trabalho que 

vem dando certo. Temos um diferencial em relação a outras Ouvidorias do país: estamos diariamente 

nas ruas da cidade. Apresentar o modus operandi que adotamos na OGM, com o respaldo que temos da 

gestão e do prefeito ACM Neto, só fortalece nossa atividade”, destaca o titular da pasta.

OUVIDORIA DE SALVADOR É REFERÊNCIA PARA MUNICÍPIO PAULISTA
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ATENDENTES DO 156 SEGUEM COM ROTINA DE TREINAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO

 “Por isso, pedimos que eles tenham em mãos uma conta de água ou luz. Solicitamos ainda o número do 

CPF para não causar duplicidade”, complementa Flávia.

O analista de planejamento da DSIP, Diego Pereira, explica que a medida visa principalmente esclarecer 

as dúvidas dos usuários, corrigindo algumas falhas que o cidadão acaba tendo durante o registro. “Mui-

tas vezes, o usuário não consegue compreender direito o que o atendente está tentando explicar e acaba 

deixando de registrar a informação completa. A falta de informações ou informações indevidas muitas 

vezes interfere e atrapalha na solução”, afirma.

A atuação correta do serviço deverá contribuir, por exemplo, para a agilidade no prazo de solução das 

demandas em até 48h. “Estamos buscando melhorar a qualidade dos serviços de iluminação, capacitan-

do os profissionais que recebem as demandas da população para dar mais assertividade e eficiência nos 

serviços prestados, diminuindo, com isso, o prazo de resposta na resolução das solicitações”, declara 

Júnior Magalhães, diretor da DSIP.

Em dois dias, 12 e 13/09 respectivamente, cerca 

de 70 atendentes da Central Disque Salvador 156 

estiveram presentes no treinamento ministrado 

por técnicos e ouvidores da Diretoria de Serviços 

de Iluminação Pública (DSIP), órgão da Secretaria 

Municipal de Ordem Pública (Semop), abordan-

do assuntos como equipamentos de iluminação, 

registros de serviços e orientações a serem pres-

tadas à população. Os participantes foram dividi-

dos em equipes, distribuídas entre os turnos da 

manhã, tarde e noite, para evitar interrupção do 

serviço.

No período de um ano, o call center recebeu cerca 

de 30 mil ligações relacionada à iluminação públi-

ca. “Com o treinamento, os atendentes vão saber 

sobre as novas tecnologias e, principalmente, so-

bre como lidar em casos extremos. A qualificação 

e capacitação do atendimento vai aperfeiçoar a ro-

tina dos profissionais, pois já atendemos essa de-

manda da DSIP diariamente”, explicou a coorde-

nadora de Atendimento ao Cidadão, Flávia Ribeiro.                                                                                              

Uma das informações que não podem faltar no 

chamado é o endereço exato do solicitante, com 

ponto de referência.

CAPACITAÇÃO VISA APERFEIÇOAR ATENDIMENTO NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO EM SALVADOR
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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

E-mail: ascomogmssa@gmail.com.

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

Facebook: ouvidoriadesalvador / Twitter: ogmssa


