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O município de Guarantã do Norte está localizado a 725 km de sua capital, a 

cidade de Cuiabá, atualmente, a região guarantaense representa a porta de entrada no 

estado de Mato Grosso para quem vem do norte (Pará). Ademais, a cidade foi fundada 

na data de 02 de junho de 1981 e elevada à categoria de distrito do município de Colíder 

em 16 de novembro de 1.981 pela Lei Municipal 4.378, sendo, posteriormente, elevada 

a categoria de município no dia 13 de maio de 1.986, por meio da Lei Estadual 

5.008/1.986. 

Atualmente, a comarca de Guarantã do Norte/MT, possui uma população 

estimada superior à quantia de 40 mil habitantes, com maior predominância de 

domicílios na zona urbana da cidade. Ao mesmo tempo, observa-se que o Município é 

privilegiado, não só, por se encontrar estrategicamente em uma boa localização 

geográfica, mas, também, por ser abastado pelas riquezas de recursos naturais oriundos 

de seus arredores. 

Sendo assim, nota-se que a cidade vive um momento de crescimento 

populacional e produtivo acelerado, e, em razão dessa condição peculiar, que se exige 

do poder público a promoção de ações dinâmicas, céleres e compromissadas com o 

desenvolvimento humano, social e com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. 

Assim sendo, visando responder positivamente a essas demandas apresentamos 

cinco eixos que deverão ser trabalhados e executados nos próximos quatro anos (2.021- 

2.024), são eles: 

 
1) Consolidar Guarantã do Norte/MT como município 

empreendedor auxiliando, desse modo, na potencialização 

de sua Economia; 

2) Consolidar o município como Polo Regional em 

Serviços de Saúde; 

3) Consolidar o município como Polo Regional de 

Ensino Superior; 

4) Plano de mobilidade Urbana e Rural; 



5) Implementar uma Gestão Moderna, Cidadã e 

Integradora. 

 

Ações 
 

1. Consolidar Guarantã do Norte como um município empreendedor 

potencializando sua Economia: 

 

a) Implantar sistema de fomento financeiro para 

desenvolver a produção hortifrutigranjeiro para micro 

produtores 

b) Fomentar dinâmicas (apresentação de dados, palestras, 

seminários, oficinas, etc.) para, dessa maneira, despertar nos 

empreendedores locais a visão de novas oportunidades de 

negócios na região, explorando a transformação da diversidade 

de matérias primas oriundas da pecuária de corte e de leite, da 

produção de grãos, da produção hídrica, da base florestal, da 

apicultura, da avicultura, da horticultura, da fruticultura, da base 

frigorifica entre outras; 

c) Implantar um sistema de incubadora de micro e 

pequenas empresas; 

d) Divulgar as potencialidades do município para, 

consequentemente, atrair novos investimentos capazes de 

fortalecer a economia local, bem como promover a geração de 

novos empregos e renda. (Produzir vídeos e Folders, 

divulgando as potencialidades do município, participar de 

eventos nacionais e até mesmo internacionais e intensificar o 

uso da internet para aumentar essa divulgação). 

e)  Aprimorar a infraestrutura do distrito industrial, a fim 

de que consiga receber novos projetos de empreendimentos; 

f)  Reestruturar e dinamizar as parcerias com o sistema S 

(Sebrae, Senai, Senar), no intuito de fomentar o 

empreendedorismo e capacitação profissional para o mercado 

de Trabalho; 

g) Aperfeiçoar a sala do empreendedor e em parceria com 

a associação comercial e instituições financeiras promover a 

informação, bem como levar as novas tecnologias e incentivos 

práticos aos pequenos Empresários e Micros empreendedores 

Individuais; 

h) Implantar o Centro de Distribuição da Produção 

Agrícola Familiar com câmara fria para armazenar produtos 

perecíveis; dinamizar as relações entre o produtor e o 

consumidor; e, por meio da internet potencializar e facilitar a 

comercialização dos produtos, por fim, favorecendo, também, a 

entrega dos produtos para merenda escolar, hospital e ação 

social; 



i) Inserir um mini abatedouro comunitário de frangos com 

inspeção do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), para auxiliar 

os pequenos produtores no abate e distribuição no mercado 

consumidor local; 

j) Incentivar a avicultura poedeira na agricultura familiar 

visando o abastecimento do mercado local e sul do Pará; 

k) Apoiar a piscicultura por meio da orientação técnica aos 

produtores, promover a implantação de uma indústria de ração 

para diminuir seus custos e a construção de um abatedouro de 

peixes comunitário de menor porte para auxiliar os pequenos 

produtores no abate e, consequentemente, dar legalidade na 

distribuição do pescado no comércio local por meio da 

fiscalização do SIM (Serviço de Inspeção Municipal); 

l) Apoiar e fomentar a cadeia produtiva do leite com 

apoio técnico ao produtor e ações que visem melhorar a 

alimentação dos animais produtores, por meio de silagens entre 

outros métodos possíveis como as novas espécies de capim, 

manejo entre tantas outras coisas; 

m) Estimular e fomentar as ações do SIM (Serviço de 

Inspeção Municipal) na capacitação em boas práticas de 

fabricação junto às pequenas agroindústrias, na feira de 

produtores da agricultura familiar, bem como aos demais 

interessados. 

n) Implementar o projeto “cinturão verde” que envolve a 

produção de hortifrutigranjeiros pelos pequenos produtores e 

chacareiros em parceria com as cooperativas, instituições de 

ensino e empresas de assistência técnica rural, com o 

desenvolvimento e utilização de novas tecnologias na produção 

direcionadas a agricultura familiar; 

o) Apoio à cadeia produtiva do mel, por meio da 

capacitação técnica aos produtores e a construção da casa do 

mel para auxiliar no processamento, embalagem e 

comercialização do produto; 

p) Implementar e fomentar a aquisição de uma patrulha 

mecanizada com 01 caminhão, 01 prancha, 01 escavadeira 

hidráulica (PC), 01 pá carregadeira, 02 caminhões basculantes 

para executar o “Projeto Porteira para Dentro” que visa auxiliar 

no encascalhamento de currais, bem como melhoria dos acessos 

das moradias e resfriadores de leite, e, implementar e fomentar 

a construção de bebedouros para animais, tanques escavados 

para criação de peixes entre tantas outras coisas; 

q) Aquisição de implementos agrícolas como: ensiladeiras, 

plantadeiras, carretas agrícolas basculantes e distribuidor de 

calcário, para auxiliar na produção da silagem e correção de 

solo; 

r) Promover a distribuição de calcário, em parceria com o 

governo estadual e Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, 

na aquisição do calcário; 



s) Aquisição de 03 veículos modelo caminhonete para 

auxiliar nos trabalhos das equipes técnicas do meio ambiente, 

selo de origem, sistema de inspeção municipal e departamento 

de agricultura; 

t) Apoiar a associação dos feirantes auxiliando nas 

melhorias das instalações da feira do produtor, por meio da 

ampliação dos boxs priorizando a acessibilidade. 

u) Trabalhar em parceria com os supermercados para que 

sejam implantadas Gôndolas ou Box específicos com produtos 

genuinamente Guarantaenses no intuito de dar maior 

visibilidade aos produtos locais; 

v) Fortalecer os conselhos municipais do “Turismo” 

“Desenvolvimento Ambiental” e “Desenvolvimento Rural 

Sustentável”. 

w) Fomentar e incentivar a constituição do SUSAF 

(Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial 

Familiar de Pequeno Porte); 

x) Realizar o inventário turístico do município; Fomentar a 

cadeia turística promovendo feiras artesanais, festivais de pesca, 

e exposições relacionadas ao turismo; Continuação do 

cadastramento do Cadastur e no portal turístico (descubra Mato 

Grosso); 

y) Incentivar e fomentar ações ligadas ao Meio Ambiente 

como as feiras, exposições e a semana ambiental; 

z) Incentivar e fomentar parcerias com Instituições 

públicas e privadas para auxiliar na promoção de ações ligadas 

ao meio ambiente; 

aa) Implantar o Projeto de coleta seletiva e reciclagem de 

resíduos sólidos em conjunto com as escolas e população do 

município; 

bb) Instalação do Aterro Sanitário; 

cc) Ampliar a produção do viveiro municipal com a 

produção de mudas nativas da Amazônia e ornamentais para 

auxiliar no processo de recuperação de áreas degradadas e 

ornamentação dos logradouros públicos. 

dd) Projeto de educação ambiental “adote uma nascente” 

em conjunto com os produtores rurais e alunos das escolas do 

município. 

ee) Fomentar e estruturar a brigada municipal de combate 

ao fogo. 

 

2. Consolidar o município como Polo Regional em Serviços de Saúde: 

 

a) Aplicar os recursos necessários para consolidar o município 

como uma referência na saúde pública regional; 



b) Manter os investimentos a fim de aprimorar os serviços de 

atenção básica, bem como fortalecer os serviços de vigilância e 

atendendo, também, as especialidades; 

c) Manter os investimentos para aquisição de todos os insumos 

necessários, manter equipamentos e aparelhos em perfeito 

funcionamento, bem como condições dignas de trabalho em 

todas as áreas; 

d) Modernizar e atualizar os profissionais municipais de saúde 

das diferentes áreas de atuação para cada vez mais oferecer os 

serviços com maior segurança, humanização e agilidade; 

e) Aplicar os recursos necessários para que todas as unidades de 

saúde possam receber os clientes do Sistema Único de Saúde 

com Dignidade; 

f) Implantar o Banco de Sangue para atendimento dos hospitais 

públicos e particulares  da região; 

g) Implantar o SAE para atender os pacientes de doenças 

sexualmente transmissíveis como DST/AIDS e hepatites; 

h) Contratação de médicos de diversas especialidades como: 

neurologista, urologista, cirurgião vascular, dermatologia para 

atender as demandas do Município de Guarantã do Norte/MT, 

evitando que os pacientes tenham que se deslocar até 

Cuiabá/MT; 

i) Viabilizar a realização de exames de média e alta 

complexidade via central de regulação municipal com a compra 

dos serviços locais, pois, dessa maneira se evitará o 

deslocamento dos clientes do SUS para fora do município; 

j) Construção de uma unidade de saúde da família no Bairro 

Santa Marta; 

k) Construção de academia de saúde no bairro Santa Marta; 

l) Implantação de uma piscina anexa à academia da Av. 

Guarantã para que desenvolva-se a atividade de hidroginástica 

para os clientes do SUS, acompanhados de atendimento de 

educadores físicos e fisioterapeutas; 

m) Contratação de fonoaudióloga para o hospital municipal 

para o atendimento aos recém-nascidos, a fim de que se inicie o 

aleitamento materno de forma correta e que haja o 

acompanhamento dos usuários do CRID; 

n) Viabilizar os exames da orelhinha aos recém-nascidos do 

Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário; 

o) Implementar a realização de cirurgias eletivas como 

abrangência de procedimentos cirúrgicos de média e alta 

complexidade; 

p) Viabilizar a construção  de um centro de maternidade anexo 

ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário; 

q) Implantar Ambulatório de Hanseníase com referência 

regional; 



r) Implantar o DERMATOSCÓPIO com capacitação dos 

profissionais médicos e enfermeiros para realização do serviço 

de TELEDERMATOLOGIA; 

s) Implantar o Laboratório municipal para análise da água; 

t) Incentivar a iniciativa privada a realizar os investimentos 

necessários para consolidar a cidade como um Polo Regional 

em Serviços de Saúde. 

 

3. Consolidar o Município como Polo Regional de Ensino Superior: 

 

a) Implantar a Casa da Cultura para incentivar a 

organização, guarda e conservação do acervo histórico e 

cultural do município. 

b) Aplicar os recursos necessários para garantir educação 

de qualidade consolidando o município como um grande polo 

educacional regional, a fim de tornar-se referência em 

educação; 

c) Manter as estruturas físicas das unidades escolares, 

assim como os materiais e equipamentos em condições dignas 

de acolher a comunidade escolar proporcionando ao aluno as 

melhores condições para o aprendizado; quanto aos 

profissionais, favorecer as melhores condições de trabalho, a 

fim de desempenharem suas atividades com o máximo proveito 

possível; 

d) Modernizar, atualizar e capacitar os profissionais da 

educação com o objetivo de acompanhar os novos rumos que as 

avançadas tecnologias estão impondo a atuais e futuras 

gerações; 

e) Promover Programas e Projetos educacionais buscando 

oferecer aos nossos estudantes a interação com as modernas 

tecnologias e os novos desafios para os modernos tempos, 

assim como resgatar e fortalecer o civismo, a disciplina e a 

cidadania; 

f)  Garantir condições favoráveis para as escolas do 

campo, para, dessa forma, conseguirem aplicar com eficiência 

suas tecnologias acompanhando as modernas tecnologias 

através de parcerias com o IFMT, SENAR, SENAI, EMPAER, 

SEBRAE, entre outras parcerias a serem consolidadas; 

g)  Aprimorar os espaços públicos esportivos e culturais, 

objetivando o fortalecimento dos vínculos afetivos e familiares 

por meio do fomento das práticas desportivas; 

h)  Implantar complexo olímpico com pista de atletismo, 

quadra de areia, quadra poliesportiva e piscina semiolímpica; 



i)  Buscar parcerias com entidades da iniciativa privada, 

no intuito de desenvolver programas e projetos sociais, nas 

unidades de ensino do município; 

j) Ampliar parcerias com órgãos de segurança pública, 

para o fortalecimento de programas e projetos em andamento 

(PROFESP, ESCOLA SEGURA, PROERD E BOMBEIRO DO 

FUTURO); 

k) Firmar parcerias com Ministério Público e o Poder 

Judiciário, para o desenvolvimento de projetos que incentivem 

crianças, adolescentes e jovens, juntamente com seus familiares, 

no fortalecimento de vínculos afetivos e sociais, priorizando o 

desenvolvimento da cidadania; 

l) Revitalizar o Programa Sorriso do Futuro 

oportunizando as crianças e adolescentes o tratamento 

odontológico para manter a dentição saudável e a boa qualidade 

da saúde bucal; 

m) Revitalizar o Programa Visão do Futuro mantendo a 

permanente acuidade visual e garantindo acesso gratuito ao 

oftalmologista a todos os que necessitarem, incluindo aquisição 

de óculos; 

n) Manter em parceria com o SEBRAE o Programa JEEP 

(Jovens Empreendedores Primeiros Passos) para iniciar e 

despertar as iniciativas do empreendedorismo aos estudantes da 

educação básica; 

o)  Ampliar oferta de vagas nos centros municipais de 

educação infantil; 

p)  Revitalizar as estruturas físicas e pedagógicas das 

escolas indígenas; 

q)  Promover capacitação dos profissionais da educação 

indígena, no intuito de aprimorar as práticas pedagógicas, 

garantindo a qualidade do ensino e a valorização da cultura 

indígena. 

 

4. Plano de mobilidade Urbana e Rural: 

 

a) Trabalhar junto ao governo federal para implantação de 

viadutos e duplicações da BR 163 no perímetro urbano do 

município, com acessibilidade para pedestres e ciclistas; 

b) Modernização e Ampliação de Patrulhas de 

Infraestrutura Rural; 

c) Modernizar e ampliar patrulhas de serviços urbanos; 

d) Aprimorar e expandir equipes e patrulhas de 

pavimentação asfáltica própria do município para levar 

pavimentação a todos os bairros da cidade; 



e) Aprimorar e expandir fábrica de tubos e artefatos de 

cimento do município para diminuir custos de drenagens e 

galerias pluviais; 

f) Adquirir Tubos galvanizados e artefatos de cimento 

para substituição de pontes de madeira na zona rural; 

g) Implantar trabalho permanente de urbanização, 

arborização, calçamento e acessibilidade em todo perímetro 

urbano; 

h) Reativar a guarda municipal; 

i) Aprimorar e organizar o trânsito urbano com 

sinalização vertical, horizontal e nomenclatura de ruas e 

avenidas; implantar Comitê para discussão e elaboração de 

propostas para mobilidade do município; 

j) Aprimorar a iluminação pública com instalação de 

lâmpadas de LED em todo perímetro urbano. 

 

5. Implementar uma Gestão Moderna Cidadã e Integradora: 

 

a) Modernizar a gestão pública municipal, aprimorando e 

facilitando a implantação das novas tecnologias a fim de 

agilizar e facilitar os serviços burocráticos; 

b) Aprimorar o sistema de divulgação, cadastros e informações 

visando favorecer a participação dos pequenos empreendedores 

e empreendedores individuais nos processos de compras 

públicas conforme elucidado nas normas legais vigentes no 

pais; 

c) Promover a capacitação dos servidores em conformidade com 

as novas tecnologias, atualizar estatuto e PCCSs dos servidores 

públicos municipais; 

d) Humanizar o atendimento aos servidores municipais 

acometidos por problemas de saúde; Aprimorar e regulamentar 

programas para recuperação e ou readaptação a novas 

atividades; 

e) Fortalecer os serviços de convivência, revitalizar a Banda 

Municipal, a fanfarra, as escolinhas de futebol, as oficinas de 

artes marciais, capoeira, dança, música, artesanato, pinturas e 

natação; 

f) Fortalecer o programa primeiro emprego para proporcionar o 

aumento das oportunidades aos jovens; 

g) Aprimorar e fortalecer as parcerias com instituições que 

trabalham na recuperação de dependentes químicos, como a 

Coluna de Betel, Fazenda da Esperança entre outros; 

h) Realizar parcerias com o governo federal visando à implantação 

do Programa Habitacional para atender famílias de baixa renda. 

i) Construir a Casa de Retaguarda para acolher com segurança as 

crianças em estado de vulnerabilidade social; 

j) Construir o Lar do Idoso com instalações e espaço de qualidade, 

a fim de proporcionar ambientes acolhedores e seguros; 



k) Fortalecer a atenção e os cuidados com a terceira idade 

disponibilizando profissionais da área da saúde incluindo: 

médicos, psicólogos, enfermeiros entre outros, de modo 

especial e intenso nestes tempos de pandemia; 

l) Fortalecer ações de integração e enculturação promovendo 

ações culturais e Sociais nos Bairros; 

m) Fortalecer a cultura através da realização de festivais regionais, 

apresentações, oficinas, seminários e feiras artesanais; 

n) Fortalecer o Programa jovem aprendiz, capacitando jovens e 

adolescentes para o mercado de trabalho; 

o) Implantar o CRAS Volante com equipe de profissionais para 

atender a zona rural do município; 

p) Revitalizar as parcerias com as Forças de Segurança, a fim de 

proporcionar a paz, segurança e justiça a todos os munícipes; 

q) Realizar parceria com a Força Aérea Brasileira para que seja 

realizada a implantação da Vila Militar no município, incluindo, 

para essa finalidade, a doação de área. 


