
LEI Nº 1623, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008 
 
Autoria: Poder Legislativo 

 
Institui no âmbito do Município de Lucas do 
Rio Verde o Selo Empresa Cidadã e dá outras 
providências. 

 
 

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, faço saber que 
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de LRV – MT o Selo Empresa Cidadã 
destinado às empresas que realizem trabalhos de relevância para o incentivo as iniciativas 
educacionais. 
 

Art. 2º. Será concedido o Selo Empresa Cidadã às empresas que tiverem em seu quadro de 
funcionários alunos do ensino fundamental, médio, cursos Técnicos e que estejam cursando o 
primeiro ano do ensino superior. 
 

§ 1º Para fazer jus à concessão do Selo Empresa Cidadã, a empresa deverá, 
obrigatoriamente, atender a todas as exigências trabalhistas legais e ainda incentivar o estudo e a 
formação continuada, respeitando o horário de trabalho estipulado contratualmente. 
 

§ 2º As Empresas pretendentes ao Selo Empresa Cidadã serão avaliadas por uma Comissão 
Municipal paritária da sociedade civil constituída conforme abaixo descrito, para acompanhamento 
do rendimento escolar do aluno trabalhador e também das ações específicas de incentivo ao acesso 
e permanência do aluno na escola, exarando parecer opinativo pela concessão do Selo Empresa 
Cidadã; 
 

a)- 01 (um) representante do Executivo Municipal; 
b)- 01 (um) representante do Legislativo Municipal; 
c)- 01 (um) representante da Entidade Representativa das Empresas; 
d)- 04 (quatro) representantes da Comunidade Escolar. 

 
Art. 3º. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico somente concederá o Selo Empresa 

Cidadã às empresas sediadas no Município de Lucas do Rio Verde - MT. 
 

Parágrafo único O Executivo Municipal poderá conceder incentivos fiscais às empresas 
agraciadas com o Selo. 
 

Art. 4º. A concessão do Selo Empresa Cidade acontecerá anualmente e a entrega será feita 
em Solenidade Pública a realizar-se no mês de Dezembro de cada ano e contará, obrigatoriamente, 



com a participação de representantes do Legislativo, Executivo, Comunidade Escolar e Entidade 
Representativa das Empresas. 
 

Art. 5º. As despesas com a presente concessão correrão por conta de dotações específicas, 
suplementada caso necessário. 
 

Art. 6º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Lucas do Rio Verde, 18 de novembro de 2008. 
 
 
 

MARINO JOSE FRANZ 
Prefeito Municipal 


