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SAC Móvel atende à população de Amargosa nesta quinta (16) e sexta-feira
(17)
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Além do município do Centro-Sul baiano, outras sete cidades recebem o serviço itinerante

O SAC Móvel, serviço itinerante da Rede SAC, continua percorrendo cidades do interior da Bahia
em 2019. Nesta quinta (16) e sexta-feira (17), o serviço chega à cidade de Amargosa, no Centro-Sul
baiano. O SAC Móvel oferece os principais serviços da rede, como emissão de carteira de
identidade (primeira e demais vias), CPF e certidão negativa de antecedentes criminais, além do
atendimento para a Ouvidoria Geral do Estado (OGE) e Ceprev. Os outros municípios atendidos são
Santa Cruz da Vitória, São Felix do Coribe, Riachão do Jacuípe, Itororó, Jaborandi, Cruz das Almas
e Itaju do Colônia.
As datas de atendimento nas cidades são: Santa Cruz da Vitória nos dias 17 e 18, na Praça
Manoel Alves de Lira; São Felix do Coribe nos dias 18 e 19, na Praça Antonio Carlos Magalhães;
Riachão do Jacuípe nos dias 19 e 20, na Praça. Marcolino Mascarenhas; Itororó nos dias 20 e 21,
na Praça João Borges da Rocha Neto; Jaborandi nos dias 22 e 23, na Praça D. Pedro II; Cruz das
Almas nos dias 23 e 24, na Praça Senador Temistocles; e Itaju do Colônia nos dias 23 e 24, na
Praça Santo Antônio.
O atendimento acontece de 8h às 18h, com distribuição de 250 senhas diárias. Devido a uma
mudança de sistema, as carteiras de identidade serão entregues no prazo de 15 a 30 dias. O prazo
exato e o local de entrega será discriminado no Protocolo de Atendimento entregue ao cidadão.
Rede SAC - As carretas do SAC Móvel possuem infraestrutura completa, com ar-condicionado,
sistema de som, televisão e área de espera coberta. A Rede SAC ainda conta 71 unidades de
atendimento, sendo 37 Postos (na capital, região metropolitana e interior) e 31 Pontos SAC,
unidades compactas da Rede. Para outras informações sobre serviços prestados, horários de
atendimento e endereços, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o Portal SAC
(www.sac.ba.gov.br), além do aplicativo e site do SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br).
Curta, acompanhe e compartilhe: facebook.com/saeb.govba
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