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COMUNICADO 

 

A Prefeita Municipal Loraci Klippel Melo Germann, assinou o 

Decreto Municipal nº 009/2021(disponível no site da prefeitura) com medidas 

restritivas para o enfrentamento da COVID 19. O decreto visa cumprir as 

medidas fixadas pelo Governo através do Decreto Estadual nº 55.771 de 26 de 

fevereiro de 2021, que dentre outros determina “em caráter extraordinário, no 

período compreendido entre a zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 e as 

vinte e quatro horas do dia 7 de março de 2021, a suspensão da possibilidade 

de os Municípios estabelecerem medidas sanitárias segmentadas substitutivas às 

definidas pelo Estado.” 

Portanto o município segue à risca a partir de 27 de fevereiro de 2021 

as medidas preventivas determinadas pelo Estado. Segue abaixo alguns 

destaques pertinentes: 

 

- O comércio não essencial, varejista e atacadista, só é permitido tele-

entrega e teleatendimento, com presença de um trabalhador, com máscara, para 

cada 8m² de área de circulação, devendo manter o estabelecimento fechado e 

ficando proibido o atendimento na porta.  

- O comércio essencial pode funcionar com atendimento ao público 

até as 20h, quando deve fechar para atender a suspensão geral e temporária de 

atividades, que vigora pelo menos até as 5h do dia 02 de março, respeitando o 

distanciamento entre as pessoas, e a circulação interna do estabelecimento 

controlada. 

- Bares, lancherias e afins, só podem atender com sistema de tele-

entrega. 

- A prefeitura municipal e seus anexos estarão fechados, sem 

atendimento ao público, com trabalho interno restrito e revezado. Estará 

atendendo somente por telefone, qualquer dúvida ou necessidade entre em 

contato através do número (51) 3628-5102.  
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- O atendimento e funcionamento do posto de saúde (Unidade 

Básica de Saúde Irmã Maria Clara) estará especificado em comunicado a parte 

na página oficial da Secretaria Municipal da Saúde de Três Forquilhas. 

Demais dúvidas sobre o cumprimento do distanciamento 

controlado, fica vigente os protocolos estabelecidos pela Bandeira Preta e pelo 

Decreto Estadual n° 55.771/2021. 

 

Telefones úteis da Prefeitura Municipal de Três Forquilhas: 

Plantão da Ambulância: 51-996267435 

Plantão do Conselho Tutelar: 51-996931651 

Assistência Social: 51-3628-5003 

Posto de Saúde: 51-3628-5262 

Secretaria Municipal da Saúde: 51-3628-5211  

Prefeitura Municipal de Três Forquilhas: 51 -3628-5102 


