
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE 
CNPJ(MF) 07.616.162 0001--06 - CGF· 06.920.270-2 

1.2 0 Programa dara suporte nas regroes praieiras do munrcrpro de Caucaia que maiores 
movimentos e maiores riscos de afogamento e assim estes irao conduzir os banhistas a locais 
mais seguros. A atuacao dos guarda-vidas nas acoes do programa sera articulada pela 
Secretaria de Turismo de Cultura de Caucaia. ~~~~~~~~~v 

O programa em tela tern por escopo o fortalecimento da gestao municipal em suas iniciativas e 
acessibilidade na praia, promovendo a intersetorialidade, com vistas a melhoria da qualidade de 
vida e a garantia dos diretos das pessoas idosas, pessoas com deflciencla fisica e/ou com 
mobilidade reduzida. 

TECNICA N 092/2018 com o Governo do Estado do Ceara, denomrnado PROJETO PRAIA 
ACESSiVEL; 

DOTACAO (OES) ORCAMENTARIA(S) FONTE DE ELEMENTO(S) 1 

RECURSOS DE DESPESA(S) 
32.01- 04.122.0119.2.292.0000 01.01.01 33.90.36.00 

OBJETO: 

Credenciamento de pessoas fisicas para atender o PROGRAMA PRAIA ACESSiVEL E 
SEGURANCA PARA TODOS, de interesse da Secretaria de Turismo e Cultura do Municfpio de 
Caucaia/CE, 

ORD EM FUN CAO VAGAS 

1 SUPERVISOR 02 

2 MONITOR DE ACESSIBILIDADE 08 

3 GUARDAS VIDAS 15 

, 1 - JUSTIFICATIVA(S): 

1.1 Com intuito de disponibilizar o lazer e acessibilidade a praia para todos, a Prefeitura _de 
Caucaia atraves da Secretaria de Turismo e Cultura, firmou TERMO DE COOPERA<;AO 

0 ' 

DESCRICAO DO GASTO PUBLICO: ORGAO EMITENTE: 
( ) Aqulslcao 
( x) Prestacao de Servico Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Caucaia 
( ) Obras e Services de Engenharia 
( ) l.ocacao de lm6veis I 
( ) Passagens e Despesas de Locornocao 

TERMO DE REFERENCIA 

ESTADO DO CEARJ\ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 
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- Curso de instrucoes em atendimento e manuseio de equipamentos de acessibilidade; 

- Certificacao basica em salvamento aquatico; 

(EXIGt:NCIAS): 

- Sinalizar e orientar banhistas; 
- Exercer tarefas de vigilancia no monitoramento dos banhistas idosos e pessoas com necessidades especiais no 
sentido de prevenir acidentes e afogamentos; 
- Prestar asslstencia devida providenciando socorros medicos ou rernocao de acidentado se necessario; 
- Prestar informacoes sobre o projeto aos banhistas; 
- Verificar sistematicamente a condicao do material utilizado pelos banhistas. 

(ATRIBUl<;OES): 

2.2.2 - MONITOR DE ACESSIBILIDADE 

- Curso de instrucces em atendimento e manuseio de equipamentos de acessibilidade; 

- Certificacao basica em salvamento aquatico: 

(EXIGt:NCIAS): 

- Exercer tarefas de supervlsao, vigilancia e suporte aos monitores de acessibilidade; 
- Supervisionar a area do equipamento durante a escala; 
- Prestar informacoes sobre o projeto aos banhistas; 
- Verificar sistematicamente a condicao do material utilizado pelos banhistas com necessidade especial, 

(ATRIBUl<;OES): 

2.2 ATRIBUICOES E EXIGENCIAS. 

2.2.1 - SUPERVISOR 

2. ESPECIFICACAO DE CARGOS COM VALORES E ATRIBUICOES: 

2.1 DENOMINA<;AO DE FUN<;OES, SALARIOS E VAGAS. 

ORD EM CARGO/FUNCAO CARGA HORARIA VAGAS VALOR UNITARIO 

1 SUPERVISOR 40h 02 R$ 1.500,00 

2 MONITOR DE 40h 08 R$ 1.268,24 ACESSIBILIDADE 
3 GUARDA VIDAS 40h 15 R$ 1.268,24 

- - - 

1. NECESSIDADES: 

EST ADO DO CEARA. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 
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O custo anual desse programa e de R$ 294.720,08 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS EI I VINTE Mil E OITO CENTAVOS). 

ASSINATURA DO (A) ORDENADOR (A) DE DESPESAS 

(CUSTO MENSAL R$ 24.560,08 x 12 meses= R$ 294.720,08. 

l I I VALOR VALOR FUNCAO VAGAS UNITATIO TOTAL 

SUPERVISOR 02 R$ 1.500,00 RS 3.000,00 

MONITOR DE ACESSIBILIDADE 08 RS 1.268,24 RS 2.536,48 
I 

GUARDA VIDAS 15 RS 1.268,24 RS 19.023,60 I 

TOTAL I 25 - I R$ 24.560,08 
I 

3. CUSTO 

(ATRIBUl(;OES): 

2.2.3 - GUARDA-VIDAS 

I (EXIGENCIAS)· 

e Curso de forrnacao em guarda-v,das com certificacao expedida por 6rgao publico OU privado. Certificado minima 
j de 40 horas/aula e atualizado maxima 04 anos. Aceitar certificado de requalificacao, minima 20 horas/aula, ou 

certiticacao de atuacao na area nos ultimas 02 anos; 
- Passar por *T AF (teste de avaliacao fisica) como condicao para contratacao. 
*TAF (teste de avaliacao tisrca) consists em avaliar e certificar que o candidato esta apto a exercer as funcoes. 0 taf 
consiste em: corrida de 12 minutos (minima 2.400 metros), barra fixa dinarnica (03 urudades somente para os 
candidatos do sexo masculino), barra estatica (10 segundos, somente para candidatas do sexo feminino). 20 
abdominais {20 unidades em 01 minuto}, flexao de brace sobre o solo {10 urudades sexo masculino com apoio dos 
pes e sexo feminino apoio de joelhos) e natacao (200 metros em 06 rrunutos) 

- Exercer tarefas de vigilancia e salvamento, observando os banhistas. no sentrdo de prevenir afogamento e salvar a 
vida de pessoas em perigo; 
- Percorrer a area sob sua responsabilidade, atentando para as atitudes dos banhistas. a fim de prevenir acidentes; 
- Sinalizar e/ou orientar os banhistas na sua area de atuacao: 
- Prestar inforrnacoes gerais e turisticas aos banhistas: 
- Participar periodicamente das atrvidades fisicas conforme exiqencias da instltuicao: 
- Verificar sistematicamente as condrcoes do estado de conservacao dos materiais peculiares ao trabalho, bem 
como dos locais. 
- Realizar campanhas educativas para prevencao de acidentes em meios aquaticos conforme solicitado. 

ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 


