
 

 
 

ESTATUTO SOCIAL DA ALAGO 
 
Reunidos em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22 de abril de 2008, os 
representantes dos Municípios Associados, compreendendo mais de dois terços dos 
votantes, resolveram alterar o seu Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte 
redação consolidada. 
  

CAPÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO E DA DENOMINAÇÃO 

 
ART. 1º - Fica mantida a constituição da “Associação dos Municípios do Lago de Furnas”, 
entidade de direito privado sem fins lucrativos, composta pelos municípios formadores do 
Lago de Furnas. 
 
Parágrafo Único – Poderão ainda associar a esta, outros municípios e entidades de direito 
público que de alguma forma possam contribuir para a consecução das suas finalidades.  
 
ART. 2º - A entidade denominada “Associação dos Municípios do Lago de Furnas” 
responderá pela sigla “ALAGO”. 
 

CAPÍTULO II 
DA SEDE, DO FORO E DO PRAZO DE DURAÇÃO 

 
ART. 3º - A sede da Associação será necessariamente em município banhado pelo Lago de 
Furnas. 
 
ART.4º -  No município de ALFENAS será instalada a sede provisória da ALAGO, sob a 
responsabilidade da Prefeitura local, e até que possa funcionar em sede própria. 
 
ART. 5º - Será também no município de ALFENAS a sede e o foro judicial e extra- 
judicial da ALAGO. 
 
ART. 6º - A Associação manterá sua atividade por prazo indeterminado. 
 
 

CAPÍTULO III 
DOS OBJETIVOS 

 
ART. 7º -  São objetivos da ALAGO, promover e induzir: 
 
I. o desenvolvimento integrado dos municípios (saneamento básico, meio ambiente e 
transporte) e o fomento ao turismo em toda a região do Lago de Furnas. 
 
II.   a criação e expansão de áreas de lazer, visando à atração de turistas e atendimento à 
população regional. 



 

 
 
 
III.  o desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços institucionais relacionados 
com as características lacustres da região. 
 
IV. o incentivo, o adequado aproveitamento e o conseguinte desenvolvimento da 
agricultura regional. 
 
V. o permanente saneamento do lago, a preservação dos mananciais tributários e o 
saneamento básico dos municípios que integram o Lago de Furnas. 
 
VI.  a correta destinação das compensações financeiras e royalties a que fazem jus os 
municípios associados. 
 
VII – Incentivar e promover políticas de preservação do patrimônio histórico, cultural e 
ambiental dos municípios associados; 
 
VIII – Promover iniciativas para desenvolver ações culturais e educacionais nos 
municípios associados. 
 
Parágrafo Único - Poderá a ALAGO buscar, a fundo perdido, financiamentos internos ou 
externos, firmando os respectivos e específicos contratos ou convênios, aplicando os 
recursos obtidos, diretamente ou mediante contratação de terceiros, para a consecução dos 
objetivos sociais aqui fixados. Poderá ainda, formalizar contratos de financiamentos 
onerosos, desde que se contenham na sua capacidade de solvência e destinados os recursos 
aos objetivos sociais, condicionados à prévia aprovação do Conselho Fiscal ou, 
supletivamente, da Assembléia Geral. 
 
ART. 8º - No âmbito do Lago de Furnas é vedada à instalação de quaisquer objetos 
turísticos, industriais, comerciais ou de serviços, que atentem contra os objetivos da 
ALAGO. 
 
ART. 9º - Os municípios associados deverão inserir em suas legislações a vedação 
expressada no artigo anterior. 
 

CAPÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO GERENCIAL, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA 

 
ART. 10 - A ALAGO terá a seguinte estrutura básica: 
 
I.   Diretoria; 
II.  Coordenadoria-Geral; 
III. Subcoordenadorias; 
IV. Conselho Fiscal. 
 
 



 

 
 
 
ART. 11 - A Diretoria será composta por um presidente; um vice-presidente;  um 
tesoureiro;  um vice-tesoureiro e um secretário, que serão eleitos para o mandato de (2) 
dois anos, admitida a reeleição, por Assembléia Geral. 
 
ART. 12 - Os Diretores serão necessariamente Prefeitos e exercerão suas atribuições de 
forma não remunerada. 
 
ART. 13 - Compete ao Presidente o gerenciamento da Associação, podendo praticar 
quaisquer atos inerentes ao posto, bem como representa-la judicial ou extra-judicialmente. 
 
§ Único - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas faltas ou 
impedimentos eventuais, bem como a colaborar com a Associação nas tarefas que lhe 
forem cometidas. 
 
ART. 14 – Compete ao Tesoureiro gerir as receitas e as despesas da Associação, para tanto 
podendo praticar quaisquer atos inerentes ao posto, inclusive movimentar contas bancárias 
em conjunto com o Presidente. 
 
Parágrafo Único - Compete ao Vice-Tesoureiro substituir o Tesoureiro em suas faltas ou 
impedimentos eventuais, bem como colaborar com a Associação nas tarefas que lhe forem 
cometidas. 
 
ART. 15 – Compete ao Secretário o expediente administrativo, a lavratura de atas de 
Assembléias e demais expedientes afins. 
 
ART. 16 – A Coordenadoria-Geral será exercida por um Coordenador-Geral, com 
experiência Político – Administrativa, que será contratado, remunerado, indicado e 
aprovado em Assembléia Geral. 
 
ART. 17 – Compete ao Coordenador-Geral cumprir os objetivos sociais, para tanto 
podendo praticar quaisquer atos inerentes à função, inclusive empreender contatos, ajustar 
convênios e contratos, sugerir metas, procedimentos e planos, acompanhar desempenhos, 
bem como assinar cartas, memorandos e protocolos de intenções. 
 
§ 1º - As atribuições de Secretário, serão cumulativamente exercidas pelo Coordenador- 
Geral, quando aquele estiver impossibilitado. 
 
§ 2º - Na ausência ou no impedimento do Coordenador-Geral, por suas atribuições, sem 
qualquer remuneração, responderá o Presidente da Associação. 
 
ART. 18 - As Subcoordenadorias, auxiliares do Coordenador-Geral, em número de duas, 
“TURISMO, LAZER, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E ROYALTIES”  e 
“AGRICULTURA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE”, serão ocupadas 
preferencialmente por técnicos colocados à disposição da Associação pelos Associados. 



 

 
 
 
Parágrafo Único - Não tendo os associados como colocar técnicos à disposição das 
Subcoordenadorias, os subcoordenadores poderão ser contratados e remunerados após 
indicação da Assembléia Geral. 
 
ART. 19 - Os subcoordenadores, auxiliares do Coordenador-Geral terão as suas atribuições 
fixadas pelo mesmo e em consonância com o disposto no artigo 17. 
 
ART. 20 - As atividades da Associação, principalmente da Coordenadoria- Geral e das 
Subcoordenadorias, terão apoio de uma secretária, colocada à disposição da Associação 
pelos Associados. Entretanto, e assim não sendo possível, a ALAGO, após indicação do 
Presidente ou do Coordenador Geral, promoverá sua contratação remunerada. 
 
ART. 21 – O Conselho Fiscal será composto por Prefeitos ou Vereadores representantes 
dos Municípios Associados e terá como atribuição fiscalizar as contas e diretrizes da 
Associação. 
 
§ 1º - Ordinariamente o Conselho Fiscal se reunirá semestralmente e, extraordinariamente, 
sempre que for o caso (motivo relevante e urgente), mediante convocação do seu Presidente 
ou do Presidente da Associação, deixando aquele de convocar, ou por um terço dos 
Municípios Associados, deixando as pessoas citadas de convocarem. 
 
§ 2º -  As atribuições do Conselho Fiscal não serão remuneradas 
 
 

CAPÍTULO V 
DO QUADRO SOCIAL 

 
ART. 22 – Poderão ser sócios: 
I – Os municípios banhados pelo Lago de Furnas; 
II – Quaisquer municípios, desde que tenham os mesmos interesses e finalidades contidas 
neste Estatuto; 
III – Entidades de direito público que demonstrem interesse e tenham entre seus objetivos, 
similaridades com os dos municípios associados. 
 
ART. 23 – Os sócios a que se referem os Incisos I e II do artigo 22, com direito a voz e 
voto em Assembléia, contribuirão mensalmente para a sustentação financeira da 
Associação, conforme disposto neste Estatuto.  
 
ART. 24 – Os sócios referidos no Inciso III contribuirão técnica e financeiramente para a 
consecução dos objetivos sociais, e terão direito à voz, mas não a voto em Assembléia, nem 
a participação em cargos da Diretoria. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS ASSEMBLÉIAS 



 

 
 
 
ART. 25 – As Assembléias serão Gerais Ordinárias e Gerais Extraordinárias. 
§ 1º - As Assembléias Gerais, com a presença dos Associados que atenderem às 
convocações formas feitas com pelo menos cinco dias úteis de antecedência, e contando 
com a participação, sem direito a voto, do Coordenador Geral e dos Sub-coordenadores 
serão realizadas: 

a) semestralmente, na sede da ALAGO, as Gerais Ordinárias; 
b) sempre que houver tema relevante a ser debatido e em qualquer local, as Gerais 

Extraordinárias. 
§ 2º - Compete à Assembléia Geral exercer suas atribuições, nos termos do presente 
Estatuto e em consonância com as pautas de trabalho previamente informadas, e será 
presidida pelo Presidente da ALAGO ou, no seu eventual impedimento, por seu substituto 
legal. 
 
§ 3º - As Assembléias decidirão sempre por maioria simples dos associados presentes, 
exceto nos casos de reforma do presente Estatuto ou para extinção da ALAGO, hipóteses 
em que somente o voto de dois terços dos Associados validarão as decisões. 

 
CAPÍTULO VII 
DAS REUNIÕES 

 
ART. 26 - As reuniões da Diretoria, da Coordenadoria e subcoordenadoria serão, no 
mínimo, bimestrais, devendo se realizar, entretanto, sempre que haja necessidade. 
 
ART. 27 – As reuniões serão convocadas pelo Presidente da Associação ou pelo 
Coordenador Geral, com fixação prévia da pauta e com antecedência de pelo menos três 
dias úteis. 
 

CAPÍTULO VIII 
DO LOCAL DAS REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS 

 
ART. 28 – As reuniões serão realizadas na Sede da Associação ou em outros municípios 
Associados e, excepcionalmente, em qualquer local do território brasileiro. 
 

CAPÍTULO IX 
DO PATRIMÔNIO, DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 

 
ART. 29 – O patrimônio da Associação será constituído de todos os bens que venham a 
integrá-lo. 
 
ART. 30 – Os sócios previstos nos Incisos I e II do artigo 22, contribuirão mensalmente 
para a manutenção da Associação, com cota correspondente a um por cento da sua 
participação no rateio da Compensação Financeira e Royalties, sendo que esta contribuição 
não pode ser inferior a R$ 200,00 (duzentos reais) mensais. 
 



 

 
 
 
§ 1º - O Município cujo valor de 1% da Compensação Financeira e Royalties for inferior ao 
mínimo previsto no caput, deverá promover sua complementação até atingir a contribuição 
mensal exigida; 
 
§ 2º - Os sócios previstos nos Incisos III e os municípios que não recebem Compensação 
Financeira e Royalties, contribuirão mensalmente com o valor mínimo estabelecido para os 
demais sócios;  
 
§ 3º - O valor de R$ 200,00 (duzentos reais) estabelecido como contribuição mínima dos 
sócios, será corrigido pelo índice acumulado do INPC ou outro que vier substituí-lo, 
calculados no mês de janeiro de cada ano, tomando como base os últimos doze meses; 
 
§ 4º - O repasse da contribuição mensal de cada associado se dará até o terceiro dia útil 
após o recebimento da Compensação Financeira e Royalties, e aqueles sócios que não 
recebem este benefício, o pagamento se dará até o 3º dia útil de cada mês, depositado em 
conta bancária da ALAGO. 
 
ART. 31 – Quaisquer outros lícitos recursos financeiros conseguidos pela Associação 
comporão a sua receita. 
 
ART. 32 - As despesas da Associação, ordinárias e extraordinárias, serão aquelas que 
guardem sintonia com os objetivos da Associação, viabilizando o seu funcionamento, e que 
não contrariem o presente Estatuto. 
 

CAPÍTULO X 
DA CONSULTORIA E DA REPRESENTAÇÃO 

 
ART. 33 – Para auxiliar a Associação na busca dos seus objetivos poderão ser contratados, 
pelo Presidente da Associação, Consultores que possuam especialização e que possam bem 
representar os interesses sociais. 
 

CAPÍTULO XI 
DO USO DOS BENS E SERVIÇOS 

 
ART. 34 – Os bens e serviços da ALAGO estarão à disposição dos Municípios Associados, 
desde que os mesmos estejam quites com as suas obrigações sociais. 
 

CAPÍTLO XII 
DA RETIRADA E EXCLUSÃO DOS SÓCIOS E 

 DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. 
 

ART. 35 – Qualquer sócio, a qualquer tempo, poderá se retirar da Associação. 
 
 



 

 
 
 
ART. 36 – O Sócio que não contribuir com sua obrigação mensal e que por qualquer 
motivo contrariar o presente Estatuto, será automaticamente excluído da Associação, 
mediante comunicação, sendo lhe dada a ampla defesa. 
 
ART. 37 – Na hipótese dos artigos anteriores, a receita e o patrimônio gerados ou co-
gerados pelos ex-sócios não serão devolvidos ou compensados. 
 
ART. 38 – Pelo voto de pelo menos dois-terços dos Municípios-Sócios, poderá a ALAGO 
ser dissolvida, hipótese em que seu patrimônio e ativo financeiro serão destinados a 
instituição filantrópica regional ou estadual. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
DA ELEIÇÃO 

 
ART. 39 - A Assembléia Geral elegerá, a cada dois anos, sempre durante o mês de janeiro, 
os membros da Diretoria e Conselho Fiscal. 
 
ART. 40 – Somente poderão candidatar-se e votar nas eleições, os prefeitos dos municípios 
que estiverem em dia com suas contribuições mensais para com a ALAGO. 
 
ART. 41 - É condição indispensável para concorrer à eleição, que se registre junto à 
Coordenadoria Geral da ALAGO, chapa completa de candidatos à Diretoria e ao Conselho 
Fiscal, na forma deste Estatuto. 
 
ART. 42 - O prazo para apresentação de registro de chapa expirar-se-á 48 horas antes do 
horário previsto para o início da Assembléia. 
 
ART. 43 - O pedido de registro da chapa deverá conter o nome dos candidatos, cargos para 
os quais concorrem e respectivas assinaturas ou autorizações. 
 
§ 1º – O pedido de registro será analisado e aprovado pela Coordenadoria Geral, se 
atendidas as exigências previstas neste Estatuto. 
 
§ 1º – O candidato não poderá se inscrever em mais de uma chapa, sob pena de se tornar 
inelegível. 

 
CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

ART. 44 - Por ocasião de Assembléias e Reuniões é permitido ao Prefeito fazer 
representar-se por meio de procurador, com instrumento de procuração contendo poderes 
específicos para os atos da sessão. 
 



 

 
 
 
ART. 45 - Poderá a ALAGO receber a título de doação, ações de empresas públicas ou 
privadas, as quais passarão a fazer parte de seu patrimônio. 
 
ART. 46 - Os Municípios estão autorizados a se filiarem a ALAGO e contribuírem para a 
sua arrecadação e funcionamento, nos exatos termos das respectivas leis municipais. 
 
ART. 47 - O presente Estatuto entra em vigor nesta data. 
 

Alfenas, 22 de abril de 2008. 
 
 
 
 

Pompilio de Lourdes Canavez                              Fausto Costa  
                      Presidente                                         Coordenador-Geral 
                                                                                  OAB/MG nº 62.227 

 


