Circular SEFEC Viaturas S V O

Fortaleza 09 de setembro de 2014
Senhoras e Senhores Diretores e Diretoras Funerários, ao longo de nosso trabalho a frente do SEFEC
entre os muitos desafios e conquistas que sempre procuramos alcançar, tínhamos a árdua missão de prover
meios para o transporte de corpos para o S V O através de veículos oficiais, já que o mesmo tem sido feito
nos carros das empresas funerárias, venho a público comunicar que começamos a lograr êxito no que tange
a esse anseio de todos, através de intensas reuniões e com dialogo com os envolvidos e, diga-se de
passagem, com a ajuda e sensibilidade da direção do S V O citando a pessoa do Dr. Francisco Simão e o Sr
Ademir Saraiva, hoje este órgão conta com o aporte de 5 viaturas em operação em caráter experimental,
explicarei a seguir o funcionamento deste serviço.

S V O Móvel
A funerária ao ser comunicado da ocorrência de óbito em circunstâncias características de condução ao S V
O deverá adotar o seguinte procedimento; cercar-se de todas as informações necessárias Ex: dados pessoais
do (a) falecido (a), circunstâncias do óbito, orientar quanto a presença de um parente de primeiro grau que
deve está no local ( pai, mãe, irmão, filho, ou conjugue) após ser feito as devidas averiguações e o agente ter
certeza que trata-se de morte natural, a empresa deve orientar a família para ligar para o numero 190 CIOPS
e comunicar o óbito ou 31016079 S V O, após isso será deslocado uma equipe ao local que fará os
levantamentos e assim proceder com o preenchimento da D O ou remover o corpo para as dependências do
S V O, os agentes funerários ficam desde já avisados que não devem nem podem influenciar quanto ao
procedimento de necropsia ou não nestes casos, ficando tal atribuição aos profissionais devidamente
capacitados para orientar os familiares.

Algumas Observações
O serviço está disponível para o município de Fortaleza nos horários de 7 da manhã as 18:30 horas todos os
dias da semana inclusive sábados domingos e feriados.
As empresas que ainda quiserem fazer os transportes atendendo seus clientes não estão impedidas
O S V O continuará com o expediente noturno fazendo as liberações após exames como faz atualmente, ou
seja, nada mudou em relação ao plantão noturno.
Ressaltamos que estas conquistas são fruto de nosso trabalho e do envolvimento dos associados ao
SEFEC fazendo valer o nosso lema Juntos Somos Fortes, meus agradecimentos a todos os filiados em
especial nossa Diretoria, convidamos os não associados a ser envolverem para que assim juntos tenhamos
mais força e possamos acelerar os processos e conseguirmos os serviços em sua plenitude.

Atenciosamente
Vicente Jales
Presidente

