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A atuação do órgão engloba registro, acompanha-

mento e cobrança de soluções para as demandas dos 

cidadãos junto aos órgãos municipais, assim como a 

intermediação em situações de crise, através do diá-

logo com as comunidades. Do total de registros rea-

lizados até o início deste mês de dezembro, 84,27% 

são referentes à solicitação de serviços, 13,28% são 

pedidos de informação e os demais 2,45% distribuídos 

entre elogio, reclamação, serviço emergencial, Lei de 

Acesso à Informação, sugestão e denúncia.

PROGRAMA FALA 
SALVADOR

Os órgãos mais demandados são as secretarias municipais de Saúde (SMS), Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel) e da Promo-

ção Social e Combate à Pobreza (Sempre), que juntas reúnem 52,79% dos registros. Os serviços mais solicitados são os de 

marcação de consulta, exames e dispensação de medicamentos (23,66%), pesquisa de emprego no SIMM (8,06%), Cartão 

SUS (7,88%) e Bolsa Família (7,75%). Através da atuação em conjunto com os demais órgãos municipais, foram concluídas 

durante todo o período 95,85% das solicitações.

De acordo com o ouvidor-geral, Humberto Viana, as atividades da Ouvidoria englobam tanto a gestão do Programa Fala 

Salvador, como o monitoramento de obras e prazos estabelecidos por cada órgão na execução do serviço. “Monitoramos se 

essas demandas foram atendidas dentro do prazo e cobramos junto aos órgãos. Além disso, passamos a estar mais próximos 

das comunidades, dentro da proposta da atual gestão do prefeito, ACM Neto, de transformar a rua em seu melhor gabinete. O 

desafio para o próximo ano é dar continuidade ao que foi feito até então, priorizando cada vez mais o diálogo com o cidadão”.

Descentralização – Além do atendimento na sede, a Ouvidoria também foi a campo nos últimos seis anos, com presença 

registrada nos 163 bairros da cidade, incluindo as ilhas de Maré, dos Frades e de Bom Jesus dos Passos. A equipe de precur-

são percorreu diversos pontos da cidade, acompanhando e encaminhando em caráter de urgência as situações consideradas 

de maior perigo.  A OGM também integra os programas Prefeitura-Bairro Itinerante e o mais recente, o “Tô na Área”. Só esse 

ano já foram mais de 70 bairros percorridos, com 2.400 registros de cidadãos, todos encaminhados aos órgãos competentes 

para análises e providências. 

De janeiro a dezembro desse ano, a Ouvidoria Geral do Mu-

nicípio (OGM) deverá contabilizar 1,5 milhão de registros da 

população, que envolvem diversos órgãos municipais e vão de 

sugestões a solicitações de serviços. A agilidade das demandas 

através do Programa Fala Salvador tornou a comunicação entre 

a Prefeitura e o cidadão ainda mais fácil. O atendimento envolve 

ligações para o 156, Portal Fala Salvador na internet e presen-

cial nas Prefeituras-Bairro, Ouvidoria Setorial e sede da institui-

ção, na Travessa Santa Bárbara, no Comércio.

Ouvidoria de Salvador registra 1.5 milhão de atendimentos em 2019

Balanço
2019
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Esse treinamento integra o esforço para a comuni-

cação institucional, estabelecida através do progra-

ma Fala Salvador, ser eficaz. A intenção do projeto 

é ampliar, padronizar e melhorar os mecanismos de    

acesso para o cidadão aos serviços da  Prefeitura, 

através da Central de Atendimento Disque Salvador 

156, Prefeituras-Bairro (atendimento presencial),  

Sistema Municipal de Ouvidorias (atendimento pre-

sencial nos Órgãos através dos ouvidores setoriais) e 

os Serviços de Atendimento ao Cidadão dos próprios 

órgãos (Sefaz, Sedur, etc).

O objetivo foi enfatizar junto aos atendentes a impor-
tância da anotação detalhada das informações que   
entram pelo telefone 199 de modo a implementar o 
atendimento das emergências. 

Balanço – No período entre abril e junho deste ano, 
foram 103.130 ligações recebidas, sendo 15.948 oriun-
dos do número 199 da Codesal, o que corresponde a 
15,5% das ligações. Dentre as principais demandas   
estão: deslizamento de terra; ameaça de deslizamen-
to de terra; desabamento parcial/total; destelhamento; 
árvore caída na via e/ou sobre imóvel; alagamento de 
área e/ou imóvel; manutenção micro e macro drena-
gem; poda/erradicação de árvore.

Como forma de facilitar a comunicação integrada entre 

diferentes órgãos da comunicação de Salvador, a OGM 

seguiu realizando treinamento com supervisores das dez 

Prefeituras-Bairro da cidade. O curso teve como objetivo 

evitar ruídos de comunicação entre atendentes da Ouvi-

doria e Prefeituras-Bairro.

O treinamento, previsto no Programa Fala Salvador, faz 

parte da meta de manter a excelência na qualidade do 

atendimento. A padronização no atendimento evita er-

ros e contradições, como diferentes orientações para o 

mesmo tipo de serviço; complexidade no texto lido para 

o cidadão; ou ainda erros ortográficos.

As atividades da Defesa Civil de Salvador (Codesal) 

se intensificam no período de chuva e a Central Disque        

Salvador 156 é o principal canal de registros destas               

demandas. O processo de treinamento é constante e a 

capacitação dos atendentes, vinculada à Ouvidoria Geral 

do Município (OGM), se intensifica durante a Operação     

Chuva, no    sentido de promover atendimento ágil e efi-

ciente à população que procura o serviço municipal.

Cabe aos atendentes registrar as solicitações do público 

e encaminhá-las aos órgãos competentes, de modo a       

obter soluções rápidas e efetivas às instâncias municipais, 

e    garantir informações e respostas ágeis. 

•

•

Central Municipal de Teleatendimento 156 em capacitação para o período de chuva

Treinamento entre Ouvidoria e Prefeituras-Bairro facilita comunicação com cidadão

Padronização 
e qualidade no 

atendimento



Dentre os grandes desafios enfrentados pela Ouvidoria foi o traba-

lho da Coordenação de Precursão e Monitoramento de Obras. Desde 

2013, a equipe é responsável pela preparação e organização do roteiro 

das visitas de trabalho do prefeito e vice-prefeito, junto com os secre-

tários, no mínimo três vezes por semana, para conhecer os problemas 

e carências de todos os bairros da cidade. Em conjunto com os órgãos 

municipais, a equipe dá prioridade às áreas de saúde, educação e in-

fraestrutura.

Durante todo o trajeto, o grupo registra através de fotos as principais 

demandas apontadas pela comunidade, assim como elaboram relató-

rios gerenciais encaminhados aos secretários das pastas municipais 

e ao prefeito. A partir da necessidade de cada bairro, tamanho da         

demanda, dentre outros, a comitiva do prefeito realiza   uma visita 

de trabalho e, constatando as informações apontadas pela equipe da 

OGM, possibilita a ordem de serviço. Todo o processo, entre obra,     

reforma e entrega, também é acompanhado de perto pela coordena-

ção da ouvidoria.

O ouvidor geral, Humberto Viana ressalta a importância do trabalho da 

OGM nas comunidades. “A credibilidade dada à equipe da Ouvidoria 

resulta não só na afirmação do seu papel, baseados pelos princípios da 

excelência administrativa, transparência da gestão pública e valoriza-

ção ao cidadão, como também possibilita uma aproximação direta da 

prefeitura com os cidadãos”, afirma. 

Desse trabalho, surgiram diversos projetos, dentre eles: o Ouvin-

do Nosso Bairro, programa de maior participação popular realizado 

na cidade, além do apoio aos outros projetos como o “Tô na Área”,          

Morar Melhor, Salvador Bairro a Bairro, Gabinete da Prefeitura em 

Ação, Operação Chuva, dentre outras ações municipais.  

REALIZAÇÕES

Visitas técnicas nos 163 bairros

Mapeamento e indicação de novas ruas para projeto
Vistoria de praças e equipamentos esportivos
Mapeamento de 144 encostas de pequeno, médio e grande porte
82 escadarias
70 campos e quadras

Atividades nas Ilhas
Levantamento de manutenção e obras em da Ilha de Maré, dos Frades 
e Bom Jesus dos Passos

Apoio em eventos Apoio operacional no “Carnaval das Ilhas”

Mediação e diálogo com a população em audiências públicas ou em 
caso de manifestação de rua

Operação especial

Ações nos bairros            
possibilitam melhorias nas        

comunidades
Ouvidoria nos 

bairros

•
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Atendimento ao     
cidadão

•

•

Por meio dos programas “Tô na Área” e Prefeitura-Bairro Itinerante, a Ouvidoria de Salvador esteve este ano em mais de 

70 bairros da cidade. Através do balcão de atendimento ao cidadão, a equipe registrou 2.400 demandas entre informações 

e solicitações de serviços.  As inciativa tem o objetivo de aproximar a gestão municipal às necessidades da população, por 

meio de visitas às comunidades. 

Durante as visitas ações integradas são levadas a esses locais, sejam obras, serviços ou programas, em articulação com 

as diversas secretarias e órgãos municipais, assegurando a participação da comunidade na gestão pública.  Na ocasião a 

população dispõe de diversos serviços municipais gratuitos como consultas e cadastros nos programas Primeiro Passo, 

Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, solicitação do Cartão SUS, consultas de vagas de emprego através do SIMM, 

orientação da Codesal e da Codecon, dentre outros serviços. 

Balanço – Além das inaugurações e ordens de serviço, 21 ações sociais já foram requalificadas nas comunidades              

visitadas pelo programa. Mais de 500 toneladas de lixo foram retiradas das ruas, córregos e encostas. Cerca de 370        

toneladas de asfalto foram aplicadas e 400 serviços de manutenção foram feitos no perímetro dos bairros.

Ouvidoria integra projetos voltados às comunidades



Congresso        
Nacional de                       

Ouvidores em 
Salvador

•

•

Representantes de ouvidorias de todo o Brasil estiveram em Salvador para o XXII Congresso Brasileiro de Ouvidores. 

Com tema central “O valor da Ouvidoria no fortalecimento da gestão”, o encontro trouxe discussões de temas e trocas 

de experiências com o objetivo de atualizar questões relacionadas ao segmento. O encontro contou com a parceria da 

Ouvidoria Geral de Salvador e foi promovido pela Associação Brasileira de Ouvidores (ABO)/Ombusdman.

Na ocasião, foram discutidos temas como papel dos órgãos como importante mecanismo de escuta do cidadão, gestão, 

inovação e desenvolvimento das Ouvidorias, a Influência da Ouvidoria como ferramenta de gestão estratégica, entre 

outros.

Para o ouvidor de Salvador e vice-presidente da ABO Nacional, Humberto Vianna, o encontro reforçou o trabalho de 

fortalecimento que vem sendo feito no órgão.

05 OUVIDORIA NOTÍCIAS OUVIDORIA NOTÍCIAS 06

Maria Inês - Presidente da ABO Nacional 

Ouvidora da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transal-

vador), Itanara Serapião classificou o congresso como necessário 

para todo o conjunto. "Foi um momento muito importante para 

nós ouvidores. Nós não temos essa oportunidade diariamente 

de estarmos com outros colegas e trocar experiências. Cada vez 

mais temos que ter a consciência de que o nosso termômetro é 

o cidadão, e é nosso dever ter empatia com ele. Esse congresso 

nos deixa renovados e com novas ideias para atender a todo o 

povo".

Atuando na ouvidoria da Empresa de Limpeza Urbana (Lim-

purb), Renata Ribeiro garantiu que atender o cidadão muní-

cipe é um primor. "Nós, ouvidores, buscamos uma melhora 

contínua. O congresso é uma oportunidade que temos de 

discutir e estabelecer novas práticas para aperfeiçoar o nos-

so atendimento”, afirmou.

A presidente da ABO Nacional, Maria Inês Fornazaro contou 

que os encontros são reconhecidos como marcos na discus-

são de temas que são importantes e relevantes para o con-

junto dos ouvidores brasileiros. "Esses momentos são muito 

importantes para que se possa definir ações futuras, diretri-

zes de trabalho e acompanhar o trabalho das ouvidorias. O 

congresso é um marco para nós, é onde junto a represen-

tantes de diversos estados podemos absorver e renovar os 

conhecimentos", declara.

"A essência do trabalho da ouvi-

doria é defender os direitos dos 

cidadãos através das suas re-

clamações, críticas, sugestões e 

encaminhamentos. O congresso 

é sempre uma oportunidade que 

nós temos no âmbito nacional de 

discutir experiências e temas atu-

ais, assim como  apresentar no-

vas ideias e conceitos. É algo que 

fortalece e valoriza ainda mais o 

trabalho do ouvidor", afirmou.
 Humberto Viana - Ouvidor Geral

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

Redes Sociais: Facebook - ouvidoriadesalvador / Twitter - ogmssa / Instagram - @ouvidoriadesalvador

•

•

Itanara Serapião - Ouvidora da Transalvador

Renata Ribeiro  - Ouvidoria Limpurb

Encontro debateu o valor da Ouvidoria no fortalecimento da gestão


