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COMUNICADO 024/2019

Ref: Recesso de final de ano

Considerando o Decreto n.º 010/2019, que estabelece os feriados e pontos facultativos no
âmbito do Poder Executivo Estadual, complementado pelo Decreto n.º 349, informamos que no
período de 23/12/2019 a 01/01/2020 não haverá expediente normal do Laboratório Central de
Saúde Pública e Laboratórios Regionais, sendo que o laboratório vai atuar em regime de
plantão e sobreaviso.

Nesse período, o Lacen e suas unidades regionais continuarão recebendo somente amostras que
requerem urgência no diagnóstico, que se enquadram no regime de sobreaviso. As amostras de
rotina devem ser enviadas até o dia 20/012/2019.

Solicitamos especial atenção ao envio de amostras no dia 20/12/2019, para a realização de
exames que necessitam de tempo hábil para processamento. Para esta situação, as amostras
devem chegar ao Lacen até às 16 horas.

Aproveitamos o ensejo para desejar aos nossos clientes um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo, com muita saúde e paz.

Florianópolis (SC), 09 de Dezembro de 2019.

Marlei Pickler Debiasi dos Anjos
Diretora do LACEN/SUV/SES
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