


A  DEFESA  CIVIL  COM  VOCÊ  NA  OPERAÇÃO  CHUVA

SMS - Secretaria Municipal da Saúde – 
Atendimento médico-sanitário.

SEMPS - Secretaria Municipal de 
Promoção Social e Combate à Pobreza – 
Assistência social.

S U C O P  -  S u p e r i n t e n d ê n c i a  d e  
Conservação e Obras Públicas  do  
Salvador – Remoção de escombros, 
limpeza de canais, manutenção da rede de 
macro e micro drenagem, manutenção de 
escadarias públicas, escoramento de 
imóveis com risco de desabamento, 
execução de obras de drenagem, 
contenção e estabilização de encostas, 
poda e erradicação de árvores em situação 
de risco.

LIMPURB - Empresa de Limpeza Urbana 
do Salvador – Capinação e limpeza de 
encostas, remoção de lixo em áreas de 
risco e remoção de escombros.

SUCOM -Superintendência de Controle e 

Ordenamento do Uso do Solo do Município 
– Fiscalização de construção irregular, 
interdição de imóveis instáveis,  demolição 
de imóveis e estruturas  com risco de 
desabamento.

EMBASA - Empresa Baiana de Águas e 
Saneamento – Manutenção da rede de 
esgotamento sanitário e de abastecimento 
de água potável.

COBM -  Comando de Operações 
Bombeiros Militares – Operações de 
resposta e combate a incêndios, resgate e 
salvamento de vítimas de acidentes.

COELBA - Companhia de Eletricidade do 
Estado da Bahia – Manutenção da rede de 
energia elétrica.

CORDEC - Defesa Civil do Estado da Bahia 
– Apoio a Defesa Civil de Salvador em 
Situação de Emergência ou Estado de 
Calamidade Pública.

As chuvas causam sérios problemas para a população, principalmente para aqueles que 
moram em áreas de risco.

A terra corre, canais  transbordam e muitas casas desabam. Isso pode ser evitado se 
tomarmos alguns cuidados.

A Prefeitura de Salvador, através da e em parceria com outros órgãos, 
está ao seu lado agindo para enfrentar as adversidades.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, a  
já está atuando na cidade. Mas o principal é que você mesmo colabore para que diminuam os riscos 
de deslizamentos, alagamentos e desabamentos.

Para tanto é importante você saber os serviços prestados pelos órgãos envolvidos na 
operação, relacionados abaixo:
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