SERVIÇO

TELEFONE

DESCRIÇÃO
Comunicações de acidentes de trânsito; vias
interditadas; passe livre; informações sobre
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linhas/itinerários de ônibus; reclamações de
motoristas de ônibus, taxistas e moto taxistas;

AGETRAN
WHATSAP: 9182-2677

Denúncias de veículos estacionados irregularmente;
problemas de sinalização, semáforos; caçamba
irregular; etc.
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Água, esgoto, ligações e vazamentos em via pública.

ÁGUAS GUARIROBA
0800 642 0115
Atendimento pré-hospitalar, salvamento em
acidentes ou em situações de risco, atendimento
BOMBEIROS
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psiquiátrico, combate a incêndios e vazamentos
químicos.

CCR MS VIA

0800 648 0163

CENTRAL DE
ATENDIMENTO À MULHER
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Concessionária de rodovias.
Serviço de denúncia especializado em violência
contra a mulher.

CENTRO: 3314-4337
PLANTÃO: 95469-1183
CONSELHO TUTELAR

SUL: 3314-6367

Zelar pelos direitos das crianças e dos
adolescentes. Os conselheiros acompanham os
menores em situação de risco e decidem em

PLANTÃO: 98405-9530
NORTE: 3314-6371

conjunto sobre qual medida de proteção para cada
caso.

PLANTÃO: 98405-9529
Denúncias relacionadas a crianças e adolescentes:
violações aos direitos LGBT; de pessoas com
DISQUE 100
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deficiência, idosos, população em situação de rua
ou em restrição de liberdade e denúncias de
racismo e intolerância religiosa.
Denúncia anônima sobre crimes que já
aconteceram; que irão acontecer ou informações

DISQUE-DENUNCIA
181

que levem à localização de pessoas desaparecidas
ou procurados pela justiça.

DISQUE DEFENSORIA
PUBLICA

Informação sobre propositura de ação judicial, bem
129

como acompanhamento de andamento processual
das ações já iniciadas.

SERVIÇOS

TELEFONE

DESCRIÇÃO
Falta de energia, pedido de ligação, outros serviços,

ENERGISA

0800 722 7272

GUARDA MUNICIPAL

etc.
Atividade comunitária de segurança urbana,
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3314-1110

apoiando os órgãos policiais estaduais e federais

Pedidos de iluminação pública; troca de lâmpadas e
manutenção daquelas que permanecem acesas

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
RAMAIS: 1116 / 3675 /
3676

durante o dia.
Atendimento de chamadas referentes a acidentes de
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veículos SEM VÍTIMAS, no próprio local. Funciona
diariamente, inclusive sábados, domingos e

JUIZADO DE TRANSITO
0800-647-1333

feriados, das 7 às 22
Denúncia de ilícitos que ensejam a presença
iminente de viatura policial militar, fatos flagrantes

POLÍCIA MILITAR

190 - 911 - 112

que: acabaram de ocorrer; estejam ocorrendo ou
irão ocorrer em breve.
Denúncia de fatos ilícitos ocorridos nas rodovias

POLÍCIA RODOVIÁRIA
ESTADUAL
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POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL
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ESTADUAIS, informação de acidentes e fiscalização.
Denúncia de fatos ilícitos ocorridos nas rodovias
FEDERAIS, informação de acidentes e fiscalização.
Denúncias relacionadas a fiscalização da

PREFEITURA DE CAMPO
GRANDE
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SEMADUR, alvarás, meio ambiente e outras
atribuições municipais.

PROCON
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Denúncia e direitos do consumidor.

Atendimento de saúde de caráter urgente e
SAMU
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transitório; AMBULÂNCIA e transporte de pacientes
acometidos por agravos de urgência.
Denúncias de alvarás sanitários, interesses de

VIGILANCIA SANITARIA
MUNICIPAL

3314-9955

saúde.
Ações de controle de agravos e doenças

CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOZES

3314-5000

transmitidas por animais (zoonoses), controle das
populações de animais domésticos, de grande porte
e da fauna sinantrópica (morcegos, pombos,

RAMAL: 5001

roedores, caramujos, carrapato e pulga entre
outros).

