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01 OUVIDORIA NOTÍCIAS

FALA SALVADOR REGISTRA MAIS DE 670 MIL DEMANDAS NO PRIMEIRO       
SEMESTRE DE 2019

Cerca de 83% das demandas registradas pelo Programa Fala Salvador entre janeiro e junho de 2019 

atribui às solicitações para execução de serviços municipais. Os números correspondem aos 670.690 

mil registros realizados nesse período. O restante das demandas referem-se a pedidos de informação 

(13,74%), elogios, reclamações, serviços emergenciais, cumprimento da Lei de Acesso à Informação, 

além de sugestões e denúncias (2,63%).

Os registros são feitos através da Central Disque Salvador 156 - ampliado em 2014 quando passou a tra-

balhar 24 horas por dia -, além do atendimento presencial nas 10 unidades das Prefeituras-Bairro, Ouvi-

doria Setorial, pela internet no endereço www.falasalvador.ba.gov.br e sede da instituição, no Comércio. 

O Programa Fala Salvador atua como uma plataforma integrada de relacionamento com o cidadão que 

é atualizado constantemente.

"É justamente a partir da interação com os solicitantes que podemos empreender mudanças necessárias 

para a melhoria do serviço. Nos últimos cinco anos, foi possível melhorar a plataforma de relacionamen-

to com o cidadão, e, mais recentemente, reformular o Portal Fala Salvador e os catálogos de serviços da 

Prefeitura. Criamos uma dinâmica de trabalho por meio da Coordenação de Monitoramento que possi-

bilita maior eficácia no cumprimento dos prazos estabelecidos por cada órgão na execução do serviço”, 

destaca o ouvidor-geral, Humberto Viana.

 "Foi possível obter através do Fala Salvador uma 

comunicação mais ágil entre os órgãos, o que per-

mite uma redução considerável no tempo de res-

posta. Da parte do cidadão, a demanda pode ser 

acompanhada por qualquer um dos nossos canais 

bastando apresentar o número de protocolo regis-

trado ao fazer a solicitação", explica a coordenado-

ra de Atendimento ao Cidadão da Ouvidoria, Flávia 

Ribeiro.

 De acordo com a Ouvidoria Geral do Município, 

gestora da plataforma, as secretarias municipais de 

Saúde (SMS), do Trabalho, Esporte e Lazer (SEM-

TEL) a de Ordem Pública e a de Promoção Social e 

Combate á Pobreza juntas reúnem 59,75% dos re-

gistros, os demais órgãos somam 40,25%. Os servi-

ços mais demandados são os de marcação de con-

sulta e exames (13,53%); pesquisa de emprego no 

SIMM (8,51%); cartão SUS (7,91%) e Bolsa Família 

(7,64%).

Solicitação de reparos em iluminação pública, agen-

damento para o Programa Primeiro Passo e fisca-

lização de Poluição Sonora também integram o rol 

das principais demandas do sistema. Com a atuação 

conjunta dos órgãos municipais, 95,69% das solicita-

ções recebidas até o momento já foram concluídas.

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
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