MUNICÍPIO
NOME:

Rio Largo

UF:
Alagoas
SITE OFICIAL: http://www.riolargo.al.gov.br

INICIATIVA
TÍTULO:

Juntos pela Segurança

OBJETIVO
Através do uso da tecnologia, o projeto Juntos pela Segurança visa proporcionar ao Município de Rio Largo
uma Gestão Integrada de Segurança Pública de alta qualidade.
Facilitando a mobilização e o engajamento, o projeto permite a colaboração efetiva entre cidadãos e
governo nas atividades de denúncias, monitoramento e troca de informações necessárias para a prevenção,
resolução e combate aos problemas de segurança da cidade.
O projeto fomenta o princípio que a Segurança é Direito e Dever de todos. Neste sentido, ao disponibilizar
aplicativos e tecnologias, possibilita que, em qualquer lugar e a qualquer hora, os cidadãos e servidores se
tornem verdadeiros sensores da segurança, monitorando e colaborando para uma melhor qualidade de
vida.
Site oficial do projeto: www.juntospelaseguranca.org
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:
INÍCIO: 06/2014
CONCLUSÃO:

Contínua

SITUAÇÃO:

☐ Fase de planejamento
☒ Em andamento
☐ Finalizado

ATIVIDADES
Na busca por estabelecer uma gestão integrada de Segurança Pública com a efetiva participação do
Cidadão, em 2014 se deu início a uma série de atividades e articulações envolvendo órgãos, iniciativa
privada e a comunidade.
Como articulações entre órgãos do município e do estado, podemos destacar:
criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M
criação do Fundo Municipal
A partir de agosto de 2014, nasceu o projeto Juntos pela Segurança fundado em três pilares:
Cidade Inteligente (som, vídeo, tecnologias, ...)
Participação efetiva do cidadão (Segurança Cidadã)
Gestão Integrada de Segurança Pública
Cronograma contínuo do projeto (atualmente na 2º rodada de fases):
1ª Fase: Desenvolvimento do aplicativo de denúncias e outras tecnologias
2ª Fase: Mobilização/Divulgação; Formação de parcerias institucionais e tecnológicas 3ª Fase: Operação,
monitoramento, tratamento e avaliação das denúncias

RESULTADOS
SITUAÇÃO ANTERIOR
A Gestão Integrada de Segurança Pública com a participação efetiva do Cidadão tem como fundamento as
práticas de Convivência e Segurança Cidadã disseminadas pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento
Tais práticas preconizam que para o maior alcance da Paz e da Segurança, deve-se combater os fatores
causais da violência: déficit de coesão social, presença de fatores de risco, violência intergerações e contra
a mulher, contextos sociourbanos inseguros, desarticulação da relação Polícia Comunidade e Justiça, e por
fim o crime organizado. (Fonte: PNUD, 2013)
Não muito diferente da realidade de muitos outros municípios brasileiros, o cenário de Rio Largo, objeto
das iniciativas do projeto não poderia ser mais desafiador. Dentre os principais problemas, destacamos:
Índices alarmantes de criminalidade (uma das maiores taxas brasil)
Presença de todos os fatores causais da violência
Órgãos de segurança pública desarticulados
SITUAÇÃO ATUAL
Com o GGI-M o gestor municipal se tornou um ator preponderante no fomento de políticas de redução à
violência e à criminalidade em Rio Largo. O diálogo constante entre os órgãos municipais e estaduais
possibilitou inovações, como a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública para custeio de futuros
projetos.
A aproximação dos órgãos policiais e de trânsito com a comunidade, principalmente estudantes,
professores, líderes comunitários e comerciantes, aumentou a confiança e o respeito entre os diversos
componentes sociais.
Desta sinergia surgiu o aplicativo para celular que amplia o contato de qualquer cidadão com os órgãos

integrados, através do envio de DENÚNCIAS. O cidadão pode informar qualquer situação de violência ou de
risco, desde um problema de iluminação pública até um roubo. Já o poder público se fortalece a partir do
amplo conhecimento de seu território e passa a tomar decisões legitimadas pela participação popular.
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA?
As iniciativas do projeto Juntos pela Segurança propõem uma série de inovações de alto impacto
tecnológico, econômico e principalmente social.
1)
Inovação com a solução de denúncia (integração entre aplicativo de celular e sistema de
gestão integrada)
De um lado o cidadão pode facilmente e de forma anônima denunciar por celular uma ampla
gama de crimes ou registrar situações de risco à segurança;
Por outro lado, os órgãos da segurança integrada podem tratar as denúncias recebidas, de
forma articulada e de acordo com seus processos de operação;
2)
Inovador ao proporcionar:
mobilização, engajamento e colaboração efetiva entre cidadãos e governo
empoderamento dos cidadãos e servidores públicos, os transformando em verdadeiros
sensores da segurança
máxima sinergia e integração entre órgãos de segurança
uso de ferramentas de apoio na redução dos fatores causais da violência e da criminalidade
modernização tecnológica
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA?
A iniciativa deve ser selecionada porque o conhecimento desta prática por outros gestores municipais
contribuirá para o enfrentamento de um dos maiores problemas dos municípios brasileiros que é o alto
nível de violência e criminalidade.
Enfrentamento através de ações sérias, fundamentadas na experiência disseminada e construída pela ONU,
em seu Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, baseada na experiência de países latinos
como a Colômbia, o México e o próprio Brasil e que destacam a importância do Convívio Social e da
Segurança Cidadã.
Outro fator importante e inédito é o uso da Tecnologia da Informação e de dispositivos móveis (aparelhos
celulares) como ferramenta de aproximação e empoderamento do cidadão. Já no viés da gestão integrada,
o uso também da informática, principalmente dos conceitos de geolocalização, apoiando o poder público
no melhor conhecimento de seu território e na consequente tomada de decisão.

CONTATO PREFEITO(A)
NOME:
TELEFONE:
E-MAIL:

Antônio Lins de Souza Filho
(82) 9309-3830 e (82) 9684-4040
toninholins40@gmail.com

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME:

José Alencar Feitosa Neto

TELEFONE:

(82) 99972-1432

E-MAIL:

jps.riolargo@gmail.com

