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RESUMO 
A presente análise acerca do Orçamento Participativo (OP) no Governo Autônomo e 
Descentralizado do Município de Ibarra-Equador, tem como principal objetivo avaliar 
em que medida o modelo de OP implementado no município equatoriano, cumpre os 
objetivos de articulação entre o governo municipal e a sociedade organizada e de 
uma redistribuição dos recurso públicos Para isso, a categoria geográfica do 
Território é a base do estudo tanto para a leitura inicial do município, assim como, a 
categoria de análise dos três eixos do estudo sobre o OP: o desenho institucional; a 
socialização ou debate público; a redistribuição de recursos públicos. Dentro 
desenho institucional verificou-se como a mudança da Constituição de 2008 e 
Legislação Nacional em geral, mudou o processo do OP implementado no município 
desde o final da década de noventa, passando de um modelo normativo e de gestão 
local-com suas especificidades-, para um modelo padronizado de escala nacional. 
Ditas modificações implantadas do OP fizerem deste processo mais uma 
competência dos GADs em todo o país, facilitando sua implementação a partir de 
um padrão unificado. No entanto, as características especificas já implementadas 
desde o local não foram levadas em consideração, convertendo o processo mais 
dependente do governo municipal, e mais ainda do Governo Central em especifico 
do executivo. Não houve uma complementaridade entre desenvolvimento nacional e 
o local. Um dos pontos crucias foi a análise da participação popular, verificando 
como no caso equatoriano, a implementação da “participação cidadã” a partir do 
sistema de mais um poder estatal e da organização da participação a partir de 
Instancias de Participação, instrumentaliza a organização social. Durante o campo 
empírico elaborado em 2016, acompanhando as assembleias de priorização das 
obras do OP para o ano de 2017, notou-se que o caráter de debate, deliberação ou 
consulta e socialização, depende do nível de assembleia. Nas assembleias locais 
dos bairros e das comunidades rurais existe um maior debate e deliberação, porem 
a toma de decisão se restringem aos escassos recursos alocados. Nas assembleias 
paróquias o nível de discussão diminui, apenas se realiza uma prestação de contas 
das obras por executar e socializa-se as obras locais priorizadas. As assembleia 
municipal é apenas a socialização do OP e um passo a cumprir para a aprovação do 
anteprojeto do orçamento geral do município. Por último foi analisado a 
redistribuição dos recursos alocados do OP. A principio realizando uma fiscalização 
entre o alocado e executado no município como um todo, onde verificou-se que 
existe uma porcentagem de 76% do recursos que chegam a ser compromisso, onde 
existe uma garantia de execução e um 52% de fato são executadas ou contratadas 
as obras ou projetos de OP. Com referencia a distribuição destes recursos entre 
paróquias percebeu-se que não existe uma grande diferença na divisão dos 
recursos alocados, porem ao verificar com os dados dos valores das obras 
executadas, nota-se que existem paroquias mais beneficiadas que outras onde em 
alguns casos as contradições e desigualdades se mantem. Em geral as obras 
executadas com recursos do OP se referem a pequenas obras gerias, intervenções 
no sistema viário, casas comunais, espaços públicos e esportivos. Obras de grande 
porte para serviços básicos foram pouco implementados, devido ao formato 
espalhado da divisão dos recursos na malha territorial. 
Palavras Chaves: Orçamento Participativo, território, participação cidadã, desenho 
institucional, redistribuição dos recursos públicos. 

  



 

 

RESUMEN 
El presente estudio sobre el Presupuesto Participativo (PP) en el Gobierno 
Autónomo e Descentralizado del Cantón de Ibarra-Ecuador, tiene como objetivo 
principal evaluar en que medida el modelo de PP implantado en el cantón de Ibarra, 
cumple con los objetivos de articulación entre el gobierno cantonal con la sociedad 
organizada y de la redistribución de recursos públicos. La categoría geográfica del 
territorio es la base del estudio, sea para la lectura inicial del cantón, como el PP: la 
organización institucional; la socialización o debate público; la redistribución de los 
recursos público. En lo que dice respecto a la organización institucional se verificó 
que el cambio de la Constitución de 2008 e el resto de Legislación Nacional, cambio 
el proceso de PP, el cual ya estaba implementado en el cantón desde el fin de la 
década de noventa. Por lo que se pasó de un modelo de normas y de gestión local 
con sus particularidades, para un modelo estandarizado por el Gobierno Central de 
escala nacional. Estas modificaciones implantadas del PP hicieron de este proceso 
un instrumento y mas una competencia de los GADs en todo el país, facilitando su 
aplicación a partir de un padrón único. Pero, algunas de las características e 
particularidades de la experiencia local no fueron llevadas en consideración, 
resultando en un proceso más dependiente del gobierno cantonal y del Gobierno 
Central. No hubo complementariedad entre el desarrollo local y nacional. Uno de los 
puntos cruciales fue el estudio  de la participación popular, se verificó como el caso 
ecuatoriano, la implementación de la “participación ciudadana” desde mas un poder 
nacional y de la organización de la participación a partir de la Instancias de 
Participación, instrumentalizó la organización social. Durante el trabajo empírico 
realizado en 2016,  donde se acompañó las asambleas de la priorización de obras 
del PP para el año 2017, notase que el carácter de debates, deliberación, consulta y 
socialización, depende del tipo de asamblea. En las asambleas locales de los barrios 
y comunidades rurales existe un mayor debate y deliberación, pero la toma de 
decisiones se restringen a los limitados recursos asignados. Dentro de las 
asambleas parroquiales el nivel de discusión se disminuye apenas se realiza una 
prestación de cuentas de las obras por ejecutarse y se socializa las obras locales ya 
priorizadas. La asamblea cantonal es apenas una socialización del PP y mas un 
paso obligatorio para la aprobación del anteproyecto presupuestario del presupuesto 
general del cantón. Por ultimo se realizo el estudio le redistribución de los recursos 
designados del PP. Comenzando con la fiscalización entre lo designado y lo 
ejecutados en el cantón, se verificó que existe un porcentaje del 76% de recursos 
que llegaron a ser comprometidos habiendo una garantía de ejecución y un 52% de 
recursos de hecho fueron ejecutados o contratadas la obras y proyectos sociales del 
PP. Referente a la distribución de estos recursos entre las parroquias, se verifico 
que no existe una grande diferencia entre la división de los recursos designados, 
pero al constatar con los valores de las obras ejecutadas, se detecta que existen 
parroquias mas beneficiadas que otras y que algunos de los casos las 
contradicciones y desigualdades se mantienen dentro de la malla territorial. En 
general las obras realizadas con recursos del PP son obras de menor porte, obras 
generales, intervenciones en la red vial, casas comunales, espacios públicos y 
deportivos. Obras de grande porte para servicios básicos fueron poco implantadas, 
debido al formato desintegrado de la distribución de los recursos dentro de la malla 
territorial y su mayor costo. 
Palabras Claves: Presupuesto Participativo, territorio, participación ciudadana, 
organización institucional, redistribución de recursos. 



 

 

ABSTRACT 
The main objective of this study of the Participatory Budget (PB) in the “Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Ibarra” (Imbabura,Ecuador), (Autonomous 
and Decentralized Government of the Canton Ibarra) is to evaluate to what extend 
the PB model implemented in the Ibarra canton meets the objectives of articulation 
between the cantonal government with the organized society and the redistribution 
public resources. The geographical category of the territory is the basis of the study; 
weather for the initial reading of the canton, such as the PB, the institutional 
organization, socialization or public debate, the redistribution of the public resources. 
Regarding the institutional organization, it was verified that the change of the 2008 
Constitution and the rest of the National Legislation changed the PB process, which 
was already implemented in the canton since the end of the nineties. For this reason 
it went from a model of standards and local management with its particularities, to a 
standardized model by the Central Government of national scale. These 
modifications introduced by the PB made this process an instrument and more 
exactly, a competence of the GADs throughout the country, facilitating its application 
from a single standard. However, some of the characteristics and particularities of the 
local experience were not taken into account, resulting in a more dependent process 
of the cantonal government and the Central Government. There was no 
complementarity between local and national development. One of the crucial points 
was the study of popular participation, it was verified as the Ecuadorian case, the 
implementation of “citizen participation”; from a national power and the organization 
of participation from the Participation Instances, instrumentalized the social 
organization. During the empirical work carried out in 2016, where the assemblies of 
the prioritization of PB works for 2017 were accompanied, note that the nature of 
debates, deliberation, consultation and socialization, depends on the type of 
assembly. In the local assemblies of neighborhoods and rural communities there is 
greater debate and deliberation, but decision-making is restricted to the limited 
resources allocated. Within the parish assemblies, the level of discussion is reduced 
as soon as a rendering of accounts of the works is carried out and the prioritized 
local works are socialized. The cantonal assembly is just a socialization of the PB 
and more a mandatory step for the approval of the preliminary budget of the general 
budget of the canton. Finally, the redistribution study of the designated resources of 
the PB was carried out. Starting with the audit between what was designated and 
what was executed in the canton, it was verified that there is a 76% percentage of 
resources that were compromised, with a guarantee of execution and 52% of 
resources were executed or contracted the works and social projects of the PB. 
Regarding the distribution of these resources among the parishes, it was verified that 
there is no great difference between the division of the designated resources, but 
when verifying with the values of the executed works, it is detected that there are 
more benefited parishes than others and that some of the cases the contradictions 
and inequalities are kept within the territorial mesh. In general, the works carried out 
with resources of the PB are works of smaller size, general works, interventions in 
the road network, communal houses, public spaces and sports spaces. Large-scale 
works for basic services were little implemented, due to the disintegrated format of 
the distribution of resources within the territorial mesh and its higher cost. 
Key words: Participatory Budget, territory, citizen participation, institutional 
organization, redistribution of resources. 
 



 

 

 
LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ............ 32	
FIGURA 2 MAPA DE DIVISÃO PAROQUIAL DO GAD MUNICIPAL IBARRA ......... 36	
FIGURA 3 - PAISAGENS DAS PARÓQUIAS DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ... 38	
FIGURA 4 - MAPA DE POPULAÇÃO E DENSIDADE DO GAD MUNICIPAL DE 

IBARRA ..................................................................................................................... 40	
FIGURA 6 - MAPA DA REDE ELÉTRICA  DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ........ 47	
FIGURA 7 - MAPA DO ABASTACIMEIENTO DA REDE DE ESGOTO DO GAD 

MUNICIPAL DE IBARRA ........................................................................................... 48	
FIGURA 8 - MAPA DO ABASTECIMENTO DA COLETA DE LIXO DO GAD 

MUNICIPAL DE IBARRA ........................................................................................... 49	
FIGURA 9 MAPA DO ABASTECIMENTO DA REDE TELEFONICA DO GAD 

MUNICIPAL DE IBARRA ........................................................................................... 50	
FIGURA 10- MAPA DE ABASTECIMENTO DA REDE DE INTERNET NAS 

MORADIAS DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ....................................................... 51	
FIGURA 11 - FOTOGRAFIA ASSEMBLEIA BAIRRO CHORLAVI ............................ 95	
FIGURA 12 - FOTOGRAFIA ASSEMBLEIA BAIRRO FERNANDO ANDRADE ....... 97	
FIGURA 13 - FOTOGRAFIA DA ASSEMBLEIA NO BAIRRO MALVINAS ............... 99	
FIGURA 14 -  ASSEMBLEIA NA COMUNIDADE LAS COCHAS ........................... 102	
FIGURA 15 - FOTOGRAFIA  ASSEMBLEIA COMUNIDADE LA RINCONADA ..... 103	
FIGURA 16 - ASSEMBLEIA NA PARÓQUIA SALINAS .......................................... 106	
FIGURA 17 - PLATAFORMA DE ATAS DA DIREÇÃO DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA .......................................................................... 111	
FIGURA 18 - MAPA SOBRE A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO GAD MUNICIPAL DE 

IBARRA ................................................................................................................... 112	
FIGURA 19 - MAPA VALOR E CONTRATOS COM RECURSOS DO OP NO GAD 

MUNICIPAL DE IBARRA, 2006-2015 ...................................................................... 125	
FIGURA 20 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM OBRAS 

GERAIS NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ........................................................... 128	
FIGURA 21 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP NO SISTEMA 

VIÁRIO NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ............................................................ 129	



 

 

FIGURA 22 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM CASAS 

COMUNAIS NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ..................................................... 130	
FIGURA 23 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM CENTROS DE 

CAPACITAÇÃO NO GAD MUNICIPAL DE IBARA ................................................. 131	
FIGURA 24 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM  

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ................... 132	
FIGURA 25 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM ESPAÇOS 

PÚBLICOS DE LAZER NO GAD MUNICIPALDE IBARRA ..................................... 133	
FIGURA 26 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM 

EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ................ 134	
FIGURA 27 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM 

EQUIPAMENTOS DE SAÚDE NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ........................ 135	
FIGURA 28 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP NA REDE DE ÁGUA 

POTÁVEL NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ........................................................ 136	
FIGURA 29 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP NA REDE DE 

ESGOTO NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ......................................................... 137	
 

  



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

GRÁFICO 1 - AUTO IDENTIFICAÇÃO POR ETNIAS NO GAD MUNICIPAL DE 

IBARRA, CENSO 2010 .............................................................................................. 42	
GRÁFICO 2 - PORCENTAGEM DE POBREZA PELAS NECESSIDADES BÁSICAS 

INSATISFEITAS NAS MORADIAS NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA EM 

1990,2001, E 2010 .................................................................................................... 45	
GRÁFICO 3 ANO FISCAL DO ORÇAMENTO GERAL DO GAD .............................. 85	
GRÁFICO 5 - QUANTIDADE DE OBRAS PRIORIZADAS PARA O OP DE 2017 POR 

TIPO NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA ................................................................ 114	
GRÁFICO 6 - ALOCAÇÃO, COMPROMISSO E ADVENGADO RECURSOS PARA O 

OP ENTRE 2003-2016, GAD MUNICIPAL DE IBARRA ......................................... 119	
GRÁFICO 7 - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO OP DIVIDIDO ENTRE AS 

PARÓQUIAS RURAIS E URBANA DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 2003-2016122	
GRÁFICO 8 - DIVISÃO PERCAPITA DOS RECURSOS ALOCADOS DO OP ENTRE 

AS PAROQUIAS URBANAS E RURAIS DO GAD MUNCIPAL DE 2003-10026 .... 123	
GRÁFICO 9 ALOCAÇÃO E OBRAS EXECUTADAS A PARTIR DO OP DO GAD 

MUNCIPAL DE IBARRA NO PERIODO 2006-2015 ................................................ 124	
 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 
 

QUADRO 1. - DEFINIÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO .............50 

QUADRO 2. - COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS DAS DIFERENTES ESCALAS DE 

GOVERNO .............................................................................................................69 

QUADRO 3. - NÍVEL DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZAÇÃO DO GAD-IBARRA..72 

QUADRO 4. - COMPARAÇÃO DAS ORDENANÇAS ELABORADAS SOBRE O 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MUNICÍPIO DE IBARRA................................76 

 
 

 
  



 

 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 1 - CRESCIMENTO POPULACIONAL – GAD MUNICIPAL IBARRA, 1990-

2010........................................................................................................................39 

TABELA 2- POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA VINCULADA AOS 

SETORES ECONÔMICOS – GAD MUNICIPAL DE IBARRA, 2010......................42 

TABELA 3- ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA O ORÇAMENTO 

PARTICIAPATIVO DE 2017, GAD MUNICIPAL DE IBARRA...............................104 

TABELA 4- ALOCAÇÃO, COMPROMISSO E DEVENGO DOS RECURSOS PARA 

O OP ENTRE 2003-2016, GAD MUNICIPAL DE IBARRA...................................114 

TABELA 5- OBRAS DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO ORÇAMENTO 

PARTICIAPATIVO DE 2003-2015, GAD MUNICIPAL DE IBARRA.....................123 
 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AUC - Assembleia da Unidade Cantonal  

BM - Banco Mundial  

BTC - Belgian Development Agency 

CONAIE - Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador 

COOTAD - Código Orgânico de Ordenamento Territorial de Autonomia e 

Descentralização  

COPFP - Código Orgânico de Planejamento e Finanças Públicas  

CPCCS - Conselho de Participação Cidadão e Controle Social 

CRE - Constituição da República do Equador  

EMAPA - Empresa Municipal de Agua Potável  

ENT - Estratégia Nacional Territorial  

FENOCIN - Federação Nacional de Organizações Campesinas – Indígenas e 

Negras  

FMI - Fundo Monetário Internacional  

GAD - Governo Autônomo e Descentralizado  

IGM Equador - Instituto Geográfico Militar Equador 

INEC - Instituto Nacional de Estatísticas e Censos do Equador 

LOATIP - Lei Orgânica de Transparência e Acesso à Informação Pública 

LOPC - Lei Orgânica de Participação Cidadã  

MET - Modelo de Equidade Territorial  

NBI - Necessidades Básicas Insatisfeitas  

ONU - Organização das Nações Unidas  

OP - Orçamento Participativo 

PDeOT – Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial 

PEA - População Economicamente Ativa  

POA - Plano Operativo Anual 

SIISE - Sistema de Indicadores Sociais do Equador 

 

  



 

 

 
SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 22 

2. INTRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBARRA ....................................................... 31 

2.1 A FUNDAÇÃO DA VILA DE SAN MIGUEL DE IBARRA DESDE SEUS 

PRIMÓRDIOS ATÉ O ATUAL GOVERNO AUTÔNOMO E DESCENTRALIZADO DO 

MUNCÍPIO DE IBARRA, ........................................................................................... 33 

2.2 AS PAISAGENS DO MUNICÍPIOS DE IBARRA ENTRES SUAS DISTINTAS 

ALTURAS. ................................................................................................................. 37 

2.3 O MUNICÍPIO DE IBARRA: ENTRE A CIDADE E AS PARÓQUIAS RURAIS ... 39 

3. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
 52 

3.1 O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: UM MODELO HETEROGÊNEO ................ 53 

3.2  TERRITÓRIO, ESTADO E  MOVIMENTOS SOCIAIS. ...................................... 58 

3.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL, OS PRIMEIROS PASSOS DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO NO EQUADOR À PROCURA DA SUA CONTINUIDADE ............. 64 

4. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO GAD IBARRA: O DESENHO 
INSTITUCIONAL E GESTÃO ................................................................................... 71 

4.1. A DESCENTRALIZAÇÃO E AS ATUAIS COMPETÊNCIAS DO GAD 

MUNICIPAL DE IBARRA ........................................................................................... 72 

4.2. METAMORFOSES DO PROCESSO NORMATIVO DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO (1998-2012) NO GAD DO MUNICÍPIO DE IBARRA ..................... 78 

4.3. A GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIAPTIVO NA PREFEITURA DO GAD 

MUNICIPAL DE IBARRA. .......................................................................................... 84 

5. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO GAD IBARRA: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 
SOCIALIZAÇÃO OU DEBATE PÚBLICO ................................................................ 89 

5.1. SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO DELIMITADO PELO GOVERNO CENTRAL ... 89 

5.2. A EXPERIÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS DESDE O LOCAL 

PARA O MUNICIPAL ................................................................................................. 92 

5.2.1. Assembleias Locais dos Bairro Urbanos .................................................. 93 

5.2.2. Assembleias Locais das Comunidades Rurais ...................................... 100 

5.2.3. Assembleia do GAD Paroquial de Salinas ............................................. 103 



 

 

5.2.4. Assembleia do GAD Municipal De Ibarra ............................................... 106 

5.3. ATAS DAS ASSEMBLEIAS DE PRIORIZAÇÃO DE OBRAS DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO PARA 2017 .................................................................................. 110 

6. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO GAD IBARRA: DISTRIBUIÇÃO DOS 
RECURSOS ............................................................................................................ 115 

6.1. PROCESSO DE ALOCAÇÃO, COMPROMISSO E EXECUSÃO DO OP NO 

GAD MUNICIPAL DE IBARRA ................................................................................ 116 

6.2. A DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DENTRO DA MALHA 

TERRRITORIAL DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA .............................................. 120 

6.3. AS OBRAS EFETUADAS A PARTIR DO ORÇAMETO PARTICIPAVO .......... 125 

CONCLUSÕES ....................................................................................................... 139 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 147 

ANEXOS .................................................................................................................. 155 

 

 



 

 

22 

1. INTRODUÇÃO 
 
 O presente trabalho analisa o Orçamento Participativo, no Governo 

Autônomo e Descentralizado do Município de Ibarra (GAD Municipal de 

Ibarra) no Equador, desde sua implementação através da Ordenança 

Econômica Participativa (1998), porém executado só no ano 2000, até os 

tempos atuais. Dentro da trajetória de quase duas décadas existiram 

mudanças legislativas nacionais e municipais significativas, diferentes 

modelos de gestão subordinados aos governos municipais, além de ser um 

modelo que passou de uma escala local - implementado em alguns 

municípios do Equador -, para ser na atualidade um modelo de escala 

nacional. Este trabalho procurou avaliar se este modelo de gestão está 

cumprindo o objetivo de articulação entre o governo municipal e a sociedade 

na alocação dos gastos públicos, assim como a redistribuição dos recursos 

públicos dentro do município com o objetivo de fomentar o desenvolvimento 

local. 

O porquê de estudar determinado tema em detrimento a outros  

relaciona-se com inquietações inerentes à trajetória dos próprios 

sujeitos/pesquisadores. Neste caso, menciona-se a primeira experiência de 

trabalho da autora, como gestora púbica de um projeto de moradia chamado 

Regula tu Casa no Municipio del  Distrito Metropolitano de Quito1. Revelou-se, 

nessa experiência, um distanciamento entre Estado e a população no 

referente aos discursos técnicos de políticas públicas, planejamento e gestão 

utilizados dentro dos órgãos públicos. Nas socializações trabalhadas, termos 

utilizados referentes a ordenanças ou processos, tanto de planejamento como 

de gestão eram estranhos aos ouvidos das pessoas dos bairros populares- 

foco do trabalho. Nestes bairros as informações técnicas partem de saberes 

distintos e dinâmicas diferenciadas, das quais a academia e a gestão se 

distanciam. 

Surgiu assim um primeiro questionamento: há de fato uma articulação 

entre os técnicos e gestores públicos com a população na tomada de 

                                            
1	No Equador, se denomina de Municipio  ao órgão que desempenha o Poder Legislativo Municipal ou 
dos Distritos Metropolitanos. A Prefectura  é ao órgão que desempenha o Poder Legislativo Provincial, e  
município é chamado de cantón. Para o presente trabalho serão utilizados os termos em português.   
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decisões sobre o planejamento, gestão e ordenamento territorial? 

Questionamento bastante abrangente para ser respondido numa dissertação 

e tratada por diversos especialistas. Então foi necessário estabelecer recortes 

e, de certa maneira, verticalizar a análise. A partir disto, foi estabelecido 

somente o interesse por políticas públicas denominadas como “participativas”, 

as quais na conjuntura atual do país são bastante enunciadas. Corroborando, 

assim, a um processo de gestão que tenha como objetivo uma maior 

deliberação entre Estado e a população na tomada de decisões, sendo o 

Orçamento Participativo o modelo núcleo de discussão levantada durante a 

pesquisa. 

O Orçamento Participativo-OP foi conhecido a partir da experiência 

brasileira de Porto Alegre, que começou em 1989 e se caracterizou por uma 

inovação de teorias participativas e deliberativas da democracia, 

estabelecendo novas relações entre a sociedade civil e o Estado, as quais 

visam à inclusão política e promoção de justiça social (LÜCHMANN, 2014).  

O Orçamento Participativo tornou-se, assim, exemplo de modelo de 

gestão e de políticas de participação cidadã na América Latina e em países 

dos distintos continentes como: Europa, África e Ásia. Em 2010, existia entre 

795 e 1.469 orçamentos participativos operando no mundo. Na Europa 

existem mais de duzentas experiências; na Ásia entre 40 a 120; na África 

entre 66 -110 e América Latina onde teve maior expansão o modelo ao final 

dos anos 2000 teve entre 500-920 experiências (SINTOMER; HERZBERG; 

RÖCKE, 2012, p.75).  No caso do Equador, a implementação do OP surgiu no 

final da década de 1990. Até 2008, 32 municípios tinham OP, ou seja, 15% do 

total de municípios do Equador (SAULIÈRE, 2009). A partir da atual 

Legislação do Equador, o Orçamento Participativo passa a ser implementado 

em escala nacional. 

 Esta popularidade do OP e sua implementação em distintos países, 

desencadeou modificações do modelo original de Porto Alegre, ampliando 

sua discussão numa escala mundial. No entanto levou a uma dificuldade de 

análise conceitual que fosse amplamente reconhecido, devido aos distintos 

modelos implementados se adaptarem às realidades políticas, econômicas e 

sociais distintas. Para os autores Yves Sintomer, Carsten Herzberg e Anja 

Röcke (2012, p.99) os distintos modelos de OP transnacionais podem ser 
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diferenciados a partir de panoramas descritivos em três distintas tendências: o 

primeiro, no nível superior, é um modelo de OP baseado em uma interação 

entre governos e movimentos de base voltados à superação de injustiças 

sociais, rompendo práticas de clientelismo e corrupção; o segundo está 

vinculado a um modelo que procura avançar em uma pauta ou reforma, 

algumas práticas políticas antigas são mantidas, o principal ator é o governo, 

mas os cidadãos não estão ausentes, frequentemente o objetivo é a melhoria 

vida dos grupos em desvantagem, mas sem modificar de fato a estrutura 

básica do sistema, este tipo de prática tem apoio das organizações 

internacionais; e por último, está uma tendência onde o OP tem uma natureza 

superficial estes se encontram tanto em democracias consolidadas como em 

regimes autoritários, onde o modelo de OP tenta mostrar uma aparente 

abertura que não existe.  

Dentro das experiências de modelos de OP na América Latina, pode-se 

dizer que está contemplada pelos três panoramas. O estudo comparativo feito 

em alguns países do continente feito por Benjamin Goldfrank (2006) mostra a 

variedade de desenhos institucionais, especificando que o êxito de distintos 

modelos de OP depende de um compromisso político e uma base social 

organizada. Alerta ainda para a implementação de modelos OP que tem uma 

aproximação liberal com uma tendência mais consultiva, também conclui da 

dificuldade de transpor o êxito de experiências locais para uma escala 

nacional.  

Percebe-se, assim, que o modelo de OP tanto nas experiências 

mundiais como da América Latina, não é homogêneo. Sua efetividade varia 

de distintos fatores. Cabe assim o questionamento no Caso do GAD Municipal 

de Ibarra: enquadra-se em qual tendência anteriormente descrita? O desenho 

institucional - marcado por uma mudança dentro da experiência entre o local e 

nacional - promove um processo onde existe uma deliberação, consulta ou 

socialização entre Governo Municipal, a população e os movimentos sociais? 

Existe uma  redistribuição dos recursos do OP dentro do território marcado 

por contradições?   

Para responder ditos questionamentos traçou-se alguns objetivos para 

o presente estudo. Como objetivo geral, analisar a condição deliberativa e 

redistributiva de modelo de Orçamento Participativo no GAD de Ibarra, a partir 
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da gestão e execução do processo, a fim de explicitar se o modelo colabora 

para o desenvolvimento local ou não. 

Objetivo que deve ser alcançado a partir dos seguintes objetivos 

específicos: 

1. Apurar as características territoriais do município de Ibarra, através 

do estudo da configuração de distintas paróquias tanto urbanas e rurais que o 

conformam, a fim de compreender as relações de poder econômicas, políticas 

e culturais existentes. 

2. Verificar o processo de regulamentação e desenho institucional do 

orçamento participativo no GAD Municipal de Ibarra, compreendendo a 

mudança entre a experiência local para uma escala nacional a partir das leis, 

códigos e ordenanças que o delimitam na atualidade, verificando avanços e 

limitações. 

 3. Avaliar a participação da sociedade civil, organizações sociais e dos 

agentes governamentais nas assembleias rurais e urbanas, determinando o 

caráter deliberativo ou consultivo, comparecendo as assembleias das 

barrias/comunitárias, paróquias e a municipal, para qualificar esses processos 

nas distintas escalas de assembleias  

 4. Verificar os investimentos e execução de obras nas paróquias cuja 

alocação advêm do orçamento participativo, através dos dados existentes na 

Prefeitura de Ibarra, para verificar a distribuição dos recursos dentro da malha 

territorial. 

 As pesquisas elaboradas no Município de Ibarra acerca do Orçamento 

Participativo tiveram um enfoque em descrever os avanços existentes sobre o 

processo, porém na sua avalição não foram aprofundados temas referentes 

ao tipo de participação ou sobre a fiscalização dos recursos do OP. Há dados 

sobre a elaboração de assembleias, mas carece de verificação acerca de sua 

condição de: socialização, consulta ou deliberação, constatando se existe 

articulação ou uma relação hierárquica/arbitrária entre o governo local e a 

sociedade organizada. Além disso, os trabalhos não se aprofundaram numa 

fiscalização sobre em que medida os recursos alocados para o OP foram 

gastos, o tipo de obras e os projetos desenvolvidos com estes recursos, para 

assim verificar em que medida este processo participa da produção do 

espaço. Buscou-se aprofundar em ditos temas para verificar em que medida 
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este processo interfere na democratização da gestão e numa redistribuição de 

recursos públicos, promovendo um rompimento com velhas práticas políticas 

de clientelismo e corrupção ou se é utilizado como um “instrumento” a ser 

implementado por obrigação e superficial.  

 Dentro do contexto nacional, quando na última década existira uma 

reforma tanto Institucional como Legislativa do Estado, percebe-se que 

processos como o Orçamento Participativo – implementados por propostas 

locais- passaram a ser modificados não apenas pela grandes reformas e 

estruturação de políticas de participação cidadã no país, mas pela 

modificação das políticas nacionais de ordenamento territorial. Dentro deste 

contexto é necessário desenvolver pesquisas que avaliem a mudança destes 

processos e em que medida estas verticalidades os influencia - como no caso 

do Município de Ibarra. 

 Para alcançar os ditos objetivos, recorreu-se aos seguintes 

procedimentos: estudo bibliográfico, a análise teórica e o trabalho empírico. 

As reflexões teóricas iniciais foram sobre: o objeto de estudo o Orçamento 

Participativo, a categoria de análise, o Território e a intenção de 

Desenvolvimento Local. Foi ao longo do estudo destes conceitos que 

surgiram novos caminhos e dúvidas que foram definindo o trabalho. Por 

exemplo: através da leitura sobre o Orçamento Participativo forma definidos 

os eixos de análise e divisão dos capítulos entre: o desenho institucional; a 

participação cidadã e a justiça redistributiva.  

A categoria geográfica de análise, o território, transcorre o trabalho 

desde a leitura inicial e apresentação do Município de Ibarra, passando pelos 

capítulos no desenho institucional ao analisar as relações verticalizadas entre 

um processo de OP que começaram por experiências locais, para um 

processo que foi modificado não apenas pelas atuais políticas de participação 

cidadã, também pela normativa de ordenamento territorial. Até as relações 

horizontais ao compreender as articulações existentes entre agentes a atores 

sociais dentro das assembleias promovidas, a distribuição dos recursos 

dentro da malha territorial.  como esta interfere ou não no ordenamento 

territorial e nas contradições existentes na produção do espaço. 

Por último, o desenvolvimento local, no sentido de compreender a 

iniciativa inicial de implementação do OP no país, onde alguns governos 
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locais implementaram estes processos na procura de um desenvolvimento 

desde o local, em especial pela crises que o Equador atravessou no final do 

século passado, para que seja também um parâmetro de análise deste 

processo contribuindo nas considerações finais. 

  A pesquisa empírica foi um momento revelador das análises teóricas 

já elaboradas e complementadas. Foram desenvolvidos dois campos no 

Município de Ibarra: o primeiro no final de 2015, o segundo campo durante os 

meses de agosto, setembro e outubro de 2016. No primeiro campo foi 

definido o objeto de estudo, o Orçamento Participativo; foi feito o primeiro 

contato como os técnicos da Prefeitura do GAD Municipal de Ibarra e 

realizou-se a observação que resultou em um arquivo fotográfico do Município 

e suas paróquias.  

No segundo campo, obteve-se mais dados primários da pesquisa e 

procedeu-se coma observação participante e aplicação de questionários com 

os técnicos. Os dados primários foram coletados através do requerimento 

feito à Prefeitura do GAD do Município de Ibarra, onde a Direção de Obras 

entregou uma planilha sobre as obras executadas com recurso do OP de 

2006 até 2015, dados analisados nesta pesquisa. 

A observação participante foi um momento de grande aprendizado 

deste trabalho, a oportunidade de estar nas assembleias acerca da 

priorização de obras do OP para o ano de 2017, dentro dos bairros, 

comunidade e paróquias. Possibilitou verificar as distintas falas da população 

e dos agentes da prefeitura, para compreender em que medida se dava um 

debate ou uma consulta dentro destes espaços. Foi elaborado um registro 

fotográfico e de áudio. 

As distintas falas dos agentes da prefeitura, percebidas no primeiro 

campo, fundamentou a elaboração de questionários na metodologia Delphi 

para realizar uma análise sobre a gestão do OP. Esta metodologia, porém, 

não pode ser concluída devido à falta de interesse dos envolvidos, sendo que 

apenas um participante respondeu ao questionário, conforme Anexo 1. Os 

dados recolhidos na Prefeitura do GAD Municipal de Ibarra foram acerca das 

obras executadas com recursos do OP, a partir de uma solicitação formal 

direcionada ao Prefeito, como mostra o Anexo 3. 



 

 

28 

A estrutura do trabalho foi dividida em cinco capítulos: no primeiro 

capítulo faz a introdução ao recorte espacial estudado - o Município de Ibarra; 

o segundo capítulo é referente ao estudo teórico sobre os conceitos principais 

- o Orçamento Participativo, Território e Desenvolvimento Local; a partir 

terceiro capítulo se encontram os resultados - a efetividade do OP no GAD 

Municipal de Ibarra: desenho institucional; no quarto capítulo, deu-se enfoque 

à socialização ou debate público; no quinto capítulo o OP no GAD Municipal 

de Ibarra: redistribuição dos recursos e; por último, se encontram as 

considerações finais. 

O primeiro capítulo, Introdução do Município de Ibarra, parte da 

apresentação histórica de Ibarra e quais foram os processos históricos que 

interfiram na divisão da atual malha territorial entre as paróquias urbanas e 

rurais, mostrando como estes processos e a ocupação do território interferiam 

nas paisagens marcadas também por suas características físicas. Por último, 

salientou-se as contradições existentes dentro do território municipal e 

paroquial, em especial entre o urbano e rural, partir de distintos dados 

secundários. 

O segundo capítulo esmiúça a base teórica de pesquisa por meio da 

discussão de conceitos acionados no estudo do Orçamento Participativo, tais 

como a categoria geográfica de análise – o Território- e o Desenvolvimento 

Local. 

O estudo sobre o Território como categoria geográfica é a base 

analítica que percorre o trabalho como um todo. Procurou-se compreender, 

dentre outras coisas, interpretação deste conceito pelo Estado e os atores 

sociais como o movimento indígena do país, assim como a atual estrutura de 

políticas públicas de participação cidadã. O território, visto não a partir de 

relações verticais, mas horizontais, permite a interpretação do OP enquanto 

instrumento de articulação entre o governo local e a sociedade organizadas, o 

que implica o direito à fala dentro das assembleias, assim como a distribuição 

equitativa dos recursos dentro da malha territorial marcada por contradições. 

O estudo sobre o Orçamento Participativo mostra a heterogeneidade 

de modelos implementados, a dita popularidade, e também levou a uma 

dificuldade de definição. Porém, dentro das diferentes tendências 

apresentadas, existem alguns parâmetros para definir quais modelos tiveram 
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maior êxito, para isso o trabalho foi dividido em três eixos: o desenho 

institucional, a socialização e o debate público na participação, e a 

distribuição dos recursos dentro da malha territorial.  

O terceiro capítulo, voltado à discussão do desenho institucional, 

mostra ao leitor como é o funcionamento do OP, focando no caso equatoriano 

que apresentou dois períodos entre um primeiro processo da realidade local e 

um segundo a partir da modificação institucional, constitucional e legislativa. 

Para isto foi necessário entender em primeiro lugar a descentralização que foi 

um processo ainda não consolidado, e que passou por grandes modificações 

na última década, em específico, entender as competências que cada nível de 

GAD deve exercer. Em segundo momento se mostrou como normativa que 

regue o OP a partir de Ordenanças municipais, que se modificou ao longo das 

quase duas décadas de implementação do OP, sendo a última modificação a 

mais drástica devido às modificações da Legislação Nacional. Por último,  

apresenta-se a gestão do OP dentro da Prefeitura do Município de Ibarra, 

colocando com esta cumpre ou não as exigências expressas na Legislação 

Nacional. 

O quarto capítulo OP no GAD Municipal de Ibarra: participação cidadã, 

socialização ou debate público”, trouxe o debate de como na atualidade cria-

se um sistema de participação cidadã estabelecido pelo Governo Central, o 

que já implica formatos de participação, como no caso de estudo as 

Instancias de Participação, também o modelo de assembleias locais, 

passando pelas paróquias e municípios. No seguinte subcapitulo se relata a 

experiência do segundo campo, no qual se acompanhou algumas 

assembleias tanto locais como nos bairros urbanos e rurais nas comunidades. 

Também foi possível acompanhar a assembleia paroquial. Com relação à 

assembleia municipal, foi elaborado o relato com suporte de uma gravação de 

áudio (devido ao atraso do cronograma por parte da prefeitura). No campo 

elaborado percebeu-se um falta de organização com relação às assembleias, 

por exemplo, pela falta de dados oficiais sobre as atas, que deveriam ser 

disponibilizadas no site oficial da prefeitura. Verificou-se que não foram feitas 

ou publicadas de todas as assembleias de nível local, para a priorização de 

obras de OP para o ano 2017. Sendo assim, estes dados foram mapeados e 

catalogados no Anexo 2.  
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O quinto capítulo, “Orçamento Participativo no GAD Municipal de 

Ibarra: justiça redistributiva”, trata do conceito utilizado dentro da Legislação 

Nacional (justiça redistributiva), e como de fato se consolida a distribuição dos 

recursos do OP na malha territorial. O primeiro subcapítulo mostra como é o 

processo da alocação dos recursos até a execução das obras, fazendo uma 

fiscalização sobre em que medida o alocado chegou a ser executado no 

período de 2003 a 2015. No seguinte tópico, tratou-se da distribuição destes 

recursos entre as paróquias. Mesmo que não exista uma diferença 

substancial entre paróquias, percebe-se que se este valor for dividido per 

capita, de fato, as paróquias rurais são as mais beneficiadas, porém a 

contradição existe ao verificar o valor das obras executadas. Nota-se que 

dentro deste item continua-se mantendo uma distribuição desigual que 

beneficia as paróquias urbanas. Por último, analisou-se o tipo de obras feitas 

a partir destes recursos e como se encontram distribuídos. 
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2. INTRODUÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBARRA 
 
 Para iniciar o estudo proposto, partimos com a introdução do Município 

de Ibarra, através de uma análise histórica da configuração da atual malha 

territorial, mostrando também sua localização e apropriação dentro da 

Cordilheira Andina que marca distintas paisagens, assim como, uma análise 

através de dados estatísticos, demográficos, econômicos, e da distribuição de 

serviços básicos, que marcam a produção do espaço entre o urbano e rural. 

Procura-se que os leitores identifiquem como desde a fundação da Vila 

San Miguel de Ibarra, há mais de quatrocentos anos - chegada dos 

espanhóis-, até o atual Governo Autônomo e Descentralizado do Município de 

Ibarra, existiram processos históricos determinantes para a configuração das 

distintas paróquias, urbanas e rurais, marcados por diferenças econômicas, 

políticas e simbólicas.  

Ibarra está localizada na região serrana do país. Desde sua fundação, 

é considerada um polo estratégico do Norte, sendo um ponto de conexão com 

a capital do Equador: Quito, a 115 km de distância. Também com o porto de 

Esmeralda, no litoral do Oceano Pacifico, a 240 km, e pela sua proximidade 

com a fronteira Colombiana a 140 km (figura1). 
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FIGURA 1 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA

 

FONTE: ADAPTADO DO INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR, 2017. 
Elaborado: Autora 

 

 Devido à localização na região serrana do país, que forma parte da 

Cordilheira Andina, o município é caracterizado por uma biodiversidade muito 

grande devido à variação de altimetria, desde as zonas montanhosas nos 

cumes das montanhas e aos pés do vulcão Imababura, até os vales 

Carangue e do Chota, existiu uma ocupação diferencial, configurando 

paisagens heterogêneas. 

 A configuração atual do GAD do Município de Ibarra compreende cinco 

paróquias urbanas, correspondentes à cidade de Ibarra, e os sete GADs das 

paróquias rurais, no final do capítulo verificaremos quais são as diferenças 

culturais entres as distintas paróquias, assim como as contradições existentes 

ao nos referir a aspectos econômicos, de divisão de trabalho e da distribuição 

de serviços básicos. 
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2.1 A FUNDAÇÃO DA VILA DE SAN MIGUEL DE IBARRA DESDE SEUS 
PRIMÓRDIOS ATÉ O ATUAL GOVERNO AUTÔNOMO E 
DESCENTRALIZADO DO MUNCÍPIO DE IBARRA,  
 

 A fundação da Villa San Miguel de Ibarra data de 28 de setembro de 

1606, época da Colônia Espanhola. Localizada no vasto e produtivo vale do 

povo Caranqui, conquistado pelos Incas há aproximadamente cinco décadas 

antes da chegada dos Espanhóis. Dentro das relações territoriais da colônia, 

se estabeleciam uma República de espanhóis e uma República de índios, 

sendo fundações de vilas como Ibarra, idealizadas para a moradia de brancos 

e crioulos, relegando os cumes aos indígenas. (CARRILLO, RICARDO, 

SALGADO, 2002, p.11).  

A divisão territorial desde a fundação da Vila Ibarra estava e ainda está 

distribuída por paróquias, vestígios da organização das ordens eclesiásticas 

que ainda se mantêm como divisão do Estado. As primeiras paróquias 

enquanto vila foram a de San Francisco, El Sagrario, Caranqui, e San 

Antonio. A Paróquia de San Antonio, por exemplo, foi criada em 1693.(SAN 

ANTONIO, 2011, p.2). Estas paróquias na atualidade conformam o espaço 

urbano do município na época colonial denominadas como a “urbe 

espanhola”.  

A Vila de Ibarra é elevada a cidade e capital da província na época da 

República da Grã Colômbia, no ano de 1829, através de um decreto que 

nomeia Ibarra e Riobamba como cidades, assinado pelo então Presidente 

Simon Bolívar (ILUSTRE MUNICIPIO DE IBARRA, 2016). Decreto que se 

mantém após a separação do distrito do sul e na conformação da República 

do Equador em 1830. A Independência do Equador significou uma forte 

ruptura e rápidas mudanças políticas, mesmo assim, muitos dos rastros da 

sociedade colonial prevaleceram como a manutenção da escravidão e o 

tributo indígena2, sendo abolidos em 1850 (AYALA, 2008, p.30).  

                                            
2 O tributo indígena foi uma imposição onde todo habitante indígena entre os 18 e 50 anos de 
idade, devia pagar um tributo seja em dinheiro ou espécies para a Coroa Espanhola e em 
segundo momento ao Estado. Foi um mecanismo de extração do excedente da população 
indígena, não sendo suficientes as condições precárias como criados das fazendas e a 
expropriação de suas terras, através deste mecanismo se esgotavam as possibilidades de 
acumulação dos indígenas (NICANOR, 1976, p.80). 
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Após a independência e em especial nos primeiros anos de 

consolidação da República do Equador dentro do primeiro período 

denominado de Projeto Nacional Crioulo 1830- 1895 (AYALA, 2008, p.28), 

começa a divisão dos povoados rurais, que dariam origem às paróquias 

rurais, como se verifica nas datas dos distintos decretos tanto civis como 

eclesiásticos.  

No caso da Paróquia de Ambuquí, foi decretada como paróquia em 

1854, seu nome é um tributo ao antigo cacique indígena chamado “Ambuco” 

(AMBUQUÍ, 2012, p.118). A seguinte paróquia a ser decretada foi La Carolina, 

o povoado foi criado após a abolição da escravidão em 1851, pelos antigos 

negros escravizados que saíram da fazenda Cuajara, propriedade dos 

jesuítas (CAROLINA, 2011, p.17). A paróquia de La Esperanza, passa a ter 

notoriedade após o terremoto que destruiu a cidade de Ibarra em 1868, e os 

moradores que sobreviveram se trasladaram para residir neste local, depois 

da reconstrução da cidade e retorno dos moradores quatro anos depois, foi 

reconhecida como paróquia de La Esperanza em 1882 (LA ESPERANZA, 

201, p.2). A paróquia de Salinas esteve vinculada à produção de sal desde 

antes da época colonial, por isso do seu nome, passou a ser delimitada como 

paróquia no ano de 1886(SALINAS, 2012, p.38). 

A ultima das paróquias rurais a ser dividida foi Lita, dentro do segundo 

Período da República. No projeto liberal denominado como Projeto Nacional 

Mestiço, o Estado consolida seu controle sobre amplas esferas, que 

anteriormente estavam na mão da Igreja como: a educação, o registro civil, a 

beneficência, a desintegração de grandes latifúndios (AYALA, 2008, p.32). 

Dentro deste contexto, se divide a paróquia de Lita da paróquia La Carolina, 

no começo do traçado da linha férrea que vinculava a região serrana ao litoral, 

onde surgira o povoado de trabalhadores ferroviários, que consolidaram a 

paróquia em 1950 (LITA, 2011, p.2).  

Mesmo que a divisão paroquial, em especial a rural, tenha se dado nos 

primeiros períodos da República do Equador, cabe destacar como esta 

influenciou as duas reformas agrárias do país, em 1964 e 1975. A região 

serrana esteve ancorada a um sistema de fazenda, que se baseava na 
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servidão indígena3, concentrando as terras em uma pequena elite e na Igreja. 

Após a reforma agraria a servidão é abolida (BONILLA; MALDONADO, 2016, 

p.66).  

A divisão de terras na região serrana se deu através da distribuição de 

parcelas de três hectares. Em geral, foram destinados os terrenos que 

sofreram erosão e com grandes declividades, várias das fazendas com maior 

produção não fizeram parte da “reforma” e foram vendidas para medianos 

produtores (ESPINOSA, 2000, p.3). Sendo assim, percebe-se maior 

distribuição de terra nas áreas montanhosas, onde existe uma maior 

dificuldade de produção. No Município identificam-se as pequenas parcelas 

de terra concentradas nas paróquias de Angochagua e La Esperanza, e com 

menos intensidade no restante das paróquias rurais. 

A partir da década de 1970, altera-se consideravelmente a dinâmica 

demográfica do Equador, a partir de um movimento semelhante a de outros 

países, como o Brasil: redução da população rural e crescimento populacional 

nas cidades. No caso do Município de Ibarra, a população urbana em 1974 

representava o 37,9%, já para 1990 foi para 67.8%, tendo um crescimento do 

30% (CARRILLO, SALGADO, 2002, p.12). A partir deste fenômeno de 

urbanização surgem algumas periferias como Alpachaca e Priorato, as quais 

nas últimas década se consolidaram e foram decretadas como paróquias. No 

caso de Alpachaca, foi decretada como paróquia em 1981; e no caso de 

Priorato, já nos anos 2000 (LA HORA, 2016). Estas duas últimas paróquias  

A partir da Constituição de 1998, começa um maior divisão entre os 

municípios e as paróquias rurais sendo estas últimas também denominadas 

governos setoriais, porem esta carta magna deu início ao processo de 

descentralização do país. A partir da Constituição do Equador (2008), o país 

passa por uma descentralização obrigatória, com uma divisão específica entre 

as competências de cada uma das escalas dos denominados Governos 

Autônomos e Descentralizados (GAD). As escalas de governos atualmente 

consolidadas são o GAD Provincial, GAD Municipal e GAD Paróquias Rurais. 

                                            
3 A quase universal servidão dos índios foi consequência da expulsão contínua de suas terras 
em favor dos não-índios desde o começo da era republicana, onde as zonas de índio 
delimitadas pela coroa, forma privatizadas e mercantilizadas (QUIJANO, 2006, p.60) 
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Estes diferentes contextos históricos consolidaram a malha territorial do  

atual do GAD do Município de Ibarra, formado por cinco paróquias urbanas: El 

Sagrario, San Francisco, Caranqui, Alpachaca e Priorato, e por sete GADs de 

paróquias rurais: Ambuquí, Angochagua, La Carolina, La Esperanza, Lita, 

Salinas, San Antonio (figura. 2).  

 
FIGURA 2 MAPA DE DIVISÃO PAROQUIAL DO GAD MUNICIPAL IBARRA 

 
FONTE: ADAPTADO IGM E ILUSTRE MUNICIPIO DE IBARRA, 2017.  

 

No mapa da divisão das paróquias do GAD de Ibarra, percebe-se que 

o núcleo urbano parte das primeiras paróquias consolidadas: El Sagrario, San 

Francisco, Caranqui e San Antonio, mesmo que o espaço urbano seja menor 

que os limites das paróquias urbanas se expande até San Antonio e La 

Esperanza – em menor proporção-. Como se observa o núcleo urbano não 

condiz aos limites das paróquias urbanas, existindo uma área denominada 
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zona de transferência - marcada pela cor roxa. Este núcleo esta marcado por 

um maior crescimento da cidade ao sul, devido às influências da capital do 

país (Quito), já ao norte do município o crescimento é menor e está marcado 

por pequenos morros bairros dispersos, e comunidades rurais. Já os 

denominados núcleos urbanos das paróquias rurais são menores. 

 A seguir, verifica-se como o descrito neste capítulo está marcado tanto 

pelas características físico-ambientais, como sua apropriação ou segregação 

através dos processos históricos constituem diversas paisagens. 

 

2.2 AS PAISAGENS DO MUNICÍPIOS DE IBARRA ENTRES SUAS 
DISTINTAS ALTURAS. 
 
  O Município de Ibarra tem como caraterísticas uma grande 

biodiversidade, devido aos seus distintos microclimas típicos da região 

montanhas andina. As altitudes do município variam entre 4.640 metros acima 

do nível do mar na paróquia de Angochagua, até os 400 metros sobre o nível 

do mar na paróquia de Lita, já a cidade se encontra num extenso vale a 2400 

metros sobre o nível do mar (IBARRA, 2012) 

O município está condicionado por formações secas, do denominado 

callejón interandino; estas são influenciadas por áreas de xerofilia, como é o 

Valle del Chota- paróquias rurais de Ambuquí e Salinas- zonas secas de 

poucas chuvas. Já nas partes mais altas e montanhosas com elevações 

maiores aos pés do vulcão Imababura, encontram-se os paramos e sub-

paramos. (CAÑADAS, 1983 cit in IBARRA, 2012a). Os cumes e sub cumes 

são superfícies altas, pouco férteis, as fontes de água são de pé de 

montanha, locais com temperaturas mias baixas onde se encontram as 

paróquias de Angochagua e La Esperanza. Na seguinte figura 3 compartilha-

se uma compilação de imagens que mostra a diversidade de paisagens que 

será brevemente descrita. 
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FIGURA 3 - PAISAGENS DAS PARÓQUIAS DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: PDeOT LITA , LA CAROLIA, IBARRA E AUTORA 2016. Elaborado: Autora 

 

Esta diversidade de altitudes e a produção do espaço configuram 

distintas paisagens desde os cumes andinos nas paróquias de Angochagua e 

La Esperanza, zonas montanhosas de pequenos produtores onde se 

localizam os povos indígenas. Passando pelo vale Caranqui onde se encontra 

a cidade de Ibarra caracterizada por uma urbanização horizontal de prédios 

de 2 até 3 andares, em sua maioria, apenas uma edificação tem 8 andares. 

Configurando uma paisagem urbana não verticalizada, deixam a exuberância 

das alturas para os dois vulcões próximos de Imababura e Cotacachi. No 

sentido norte, se encontra o Vale do Chota, um vale mais seco de fazendas 

canavieiras e minas de sal que conformam as paróquias de Salinas, Ambuquí. 
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À medida que o município se aproxima ao nordeste, sentido litoral do país, a 

paisagem muda para uma vegetação sub-tropical nas paróquias de La 

Carolina e Lita, onde existe uma maior produção agropecuária.  

 

2.3 O MUNICÍPIO DE IBARRA: ENTRE A CIDADE E AS PARÓQUIAS 
RURAIS 
 
 De acordo com o que foi descrito anteriormente, desde a conformação 

da Vila de Ibarra na Época Colonial e mesmo na Época República na 

originou-se uma divisão territorial, marcada por relações de poder tanto 

políticas, econômicas como simbólicas e culturais, que se evidenciam na 

divisão paroquial do município, nos territórios indígenas e afrodescendentes. 

Para demostrar algumas das diferenças, em especial entre a denominada 

cidade de Ibarra e as distintas paróquias rurais que conformam o município 

como um todo, verifica-se alguns dados demográficos, étnicos, econômicos, 

divisão de trabalho, pobreza e de distribuição de serviços básicos, que 

evidenciam as desigualdades existentes dentro da malha territorial. 

Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos do Equador -

INEC, no último censo de 2010 a população do município de Ibarra era de 

181.175 habitantes, dos quais 139.721 moravam nas paróquias urbanas o 

77% da população, enquanto o restante morava nas paróquias rurais (INEC, 

2010). Cabe ressaltar que os dados registrados pelo INEC 2010 estão 

classificados da seguinte forma: no caso das paróquias rurais os dados se 

encontram divididos por paróquia, já nas paróquias urbanas os dados se 

encontram unificados, por este motivo ao longo do trabalho se utilizo o termo 

de P. Urb. Ibarra ao se referir a estas paróquias. 

Na figura 4 está representada no mapa a densidade e população do 

Município de Ibarra. Verifica-se como varia a densidade e população dividida 

entre a cidade de Ibarra, com uma densidade de 509 hab./km, e as paróquias 

de San Antonio com uma densidade de 602 hab./km, La Esperanza com uma 

densidade de 232 hab./km, devido a sua extensão e cercania com a cidade, e 

o restante de paróquias rurais com uma densidade em média de 23 hab./km.  
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FIGURA 4 - MAPA DE POPULAÇÃO E DENSIDADE DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: ADAPTADO INEC 2010, 2017. Elaborado: Autora 

 

Ressalta-se uma diferença considerável tanto da população como da 

densidade entre a cidade de Ibarra e San Antonio com o restante de 

paróquias rurais, característica de um fenômeno de urbanização, devido a um 

êxodo do campo para cidade, que no caso do país começou na década de 70, 

com uma industrialização tardia.   

A tabela 1 mostra os dados de crescimento populacional nas ultimas 

décadas, tanto entre paróquias que conformam o município, assim como na 

escala nacional e provincial. Percebe-se um acompanhamento das taxas de 

crescimento ao verificar os dados do Município de Ibarra com a Província de 

Imababura e com a escala nacional, mas com relação à maioria das 

paróquias rurais existe um baixo crescimento, por vezes negativo. 
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TABELA 1- CRESCIMENTO POPULACIONAL - GAD MUNICIPAL IBARRA 

 
POPULAÇÃO 

1990 
POPULAÇÃO 

2001 
POPULAÇÃO 

2010 

TAXA DE 
CRESIMIENTO  

1990 - 2001  

TAXA DE 
CESCIMENTO  

2001-2010 
Equador 9.648.189 12.156.608 14.483.499 2,10% 1,95% 
Imbabura 275.943 344.044 398.244 2,01% 1,63% 
Mun. Ibarra 119.493 153.256 181.175     
Ambuquí 5.348 5.319 5.477 -0,05% 0,33% 
Angochagua 4.237 3.768 3.263 -1,07% -1,60% 
La Carolina 3.475 2.875 2.739 -1,72% -0,54% 
La Esperanza 5.443 6.677 7.363 1,86% 1,09% 
Lita 1.988 2.413 3.349 1,76% 3,64% 
Salinas 1.425 1.694 1.741 1,57% 0,30% 
San Antonio 9.743 13.987 17.522 3,29% 2,50% 
P. Urb. Ibarra 87.834 116.523 139.721 2,57% 2,02% 

FONTE: INEC 2010. Elaborado: própria autora 
 

Ao verificar os dados específicos entre as paróquias notam-se algumas 

diferenças, a cidade de Ibarra e a paróquia de San Antonio e Lita, tem maior 

crescimento com diferença do restante de paróquias rurais. San Antonio por 

ser uma paróquia altamente densa com características urbanas de um alto 

comércio de artesanatos, e Lita pelo crescimento de trabalho no setor 

agropecuário. Entre os dados também se destaca o baixo crescimento até 

decrescimento nas duas últimas décadas das populações das paróquias de 

Ambuquí, Angochagua e La Carolina, paróquias que como veremos a seguir, 

estão marcadas por déficit de serviços básicos e índices elevados de 

pobreza. 

Ao falar acerca da divisão étnica a princípio serão utilizados os dados 

do INEC 2010, que estão divididos em sete diferentes etnias: indígena, negra 

ou afro-equatoriana, mestiça, branca, montubio 4  e outras. Mostrar-se-á 

também as diferentes nacionalidades indígenas e negras do país, 

considerando a atual Constituição do Equador (2008), a partir da qual o país 

torna-se oficialmente um país intercultural e plurinacional. 

 A etnia com maior número demográfico no município é a mestiça com 

78,2%; os indígenas com 16%; os negros com 8,7%; um 0.3% de habitantes 

que se auto identificam brancos (INEC, 2010). Percebe-se que mesmo sendo 

                                            
4 A etnia montubio que corresponde a cultura camponesa do litoral de países como Equador 
e Colômbia. 
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a etnia mestiça a majoritária, no momento de dividir os dados para cada 

paróquia rurais e a cidade de Ibarra. No gráfico 1, estes dados mostram 

algumas especificidades. 
 

GRÁFICO 1 - AUTO IDENTIFICAÇÃO POR ETNIAS NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA, 
CENSO 2010 

FONTE: INEC 2010. Elaboração: Autora. 
 

Percebe-se que tanto na cidade de Ibarra como na paróquia de San 

Antonio segue-se o padrão municipal da maioria de habitantes se 

autodenominarem mestiça, um rastro de sua ocupação e os processos 

históricos como na projeto de nação mestiça. Porém, ao se verificar os dados 

de paróquias como Angochagua e La Esperanza percebe-se que em sua 

maioria a população se autodenomina indígena, já nas paróquias de 

Ambuquí, Carolina e Salinas existe uma significativa porcentagem de 

habitantes que se autodominam negros.  

Mesmo assim, esta divisão étnica ainda não é capaz de mostrar a 

diversidades de nacionalidades e povos originários que existem no país, nem 

no município. O Equador, reconhecido como “um Estado constitucional de 

direitos e justiça social, democrático soberano, independente, unitário, 

intercultural, plurinacional e laico” (ECUADOR, 2008, p.23), é constituído por 

14 nacionalidades indígenas e mais de 27 povos originários. 

No caso do município de Ibarra, existem duas nacionalidades: Awà e 

Kichua-Serra. A nacionalidade Awá está localizada na paróquia de Lita, são 
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descendentes de grupos indígenas que povoaram o pacífico sul da Colômbia 

(LITA, 2011, p.2). A origem dos Awá, segundo pesquisas linguísticas, vem do 

grupo linguístico Chibcha, que tem relações similares com os Maya. A 

nacionalidade Awá se encontra localizada tanto na Colômbia como no 

Equador, neste país os Awá estão localizados em quatro províncias e 

diferentes paróquias, que se encontram organizados através da 

Confederação de Centros Awá do Equador (FCAE, 2016).  

A nacionalidade Kichua Serra, que mantem sua língua e cultura 

própria, divide-se em povos, os quais têm reafirmam sua identidade de acordo 

com seus costumes, dialetos, localização geográfica e atividades econômicas. 

No caso do município de Ibarra se encontram os povos Karanqui, Natabuela e 

Otavalo localizados nas distintas paróquias como Caranqui, San Antonio, La 

Esperanza e Angochagua, especialmente nas duas últimas (SIISE, 2010). 

Todos estes povos tem como língua o Kichua, mas se diferenciam entre eles 

pelas suas vestimentas e costumes. 

Além dos povos indígenas se encontram os povos afro-equatorianos. A 

província de Imababura foi a segunda zona escrava depois da província do 

Guayas (CARRILLO; SALGADO, 2002, p.26). Após a abolição da escravidão 

os negros trazidos como escravos se organizaram em distintos povoados 

como o do Vale do Chota e de Carpuela, localizados nas paróquias de 

Ambuquí, Salinas, La Carolina e Lita. 

As delimitações dos territórios indígenas e afro-equatorianos não 

correspondem aos limites das paróquias, dentro deste trabalho será utilizada 

a divisão territorial oficial do Estado devido ao qual o modelos de gestão do 

Orçamento Participativo divide as locações dos recursos por paróquias, e a 

maioria dos dados estatísticos estão divididos por paróquias rurais e as 

paróquias urbanas em conjunto. Não se descarta, porém, a influência que têm 

estas identidades na hora do trabalho de campo realizado nas assembleias. 

 Dentro dos aspectos econômicos no Município Ibarra, teremos como 

fonte principal o Plano de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial do GAD 

Municipal de Ibarra (IBARRA, 2015b), onde se analisa a divisão de trabalho 

através dos dados sobre a População Economicamente Ativa (PEA)5. No 

                                            
5 Todas as pessoas de 10 ou mais anos de idade que na semana de referencia do censo 
declararam: 1) trabalhar ao menos uma hora, ou que não trabalhar mais tem emprego; 2) não 
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Município de Ibarra se encontram os setores econômicos divido em três: o 

primeiro setor relacionado à agropecuária (11, 61%); o segundo setor da 

indústria, manufatura e artesanais (19,38%); e por último, o setor terciário 

vinculado ao comércio e serviços (58,02%) (IBARRA, 2015, p.126). A tabela. 

2, mostra os dados dos setores divido entre as distintas paróquias rurais e 

urbanas. 

 
TABELA 2- PEA VINCULADA AOS SETORES ECONÔMICOS  - GAD MUNICÍPIO IBARRA, 

1990-2010 

 
SETOR 

PRIMARIO 
SETOR 

SECUNDARIO 
SETOR 

TERCIARIO OUTROS PEA TOTAL 

 num % Num % num % num % num % 
Município 

Ibarra 9367	 11,61 15630 19.38 46.855 58.1 8817 10.9 80.669 100 

Ambuquí 897 40.06 129 5.8 737 32.9 476 21.3 2226 2.8 
Angochagua 483 40.86 273 23.1 184 15.6 242 20.5 1161 1.5 
La Carolina 833 78.51 29 2.7 88 8.3 111 10.5 1058 1.3 

La Esperanza 378 13.7 1014 36.8 968 35.1 399 14.5 2745 3.4 
Lita 807 66.92 66 5.5 180 14.9 153 12.7 1199 1.5 

Salinas 346 48.26 53 7.4 221 30.8 97 13.5 714 0.9 
San Antonio 986 13.11 2592 34.5 3025 40.2 918 12.2 7509 9.3 
P. Urb-Ibarra 4637 7.25 11474 17,9 41452 64.8 6421 10 63870 79.3 

FONTE: PDeOT MUNICÍPIO DE IBARRA 2015. Elaborado: Autora 

 

Percebe-se como o setor terciário de comércio e serviços o numero de 

empregos é consideravelmente maior, mesmo que se restrinja à cidade de 

Ibarra, nota-se que o setor secundário industrial é bastante menor. Ao 

verificar estes dados divididos em paróquias rurais, percebe-se que as 

paróquias da Carolina, Lita, Angochagua e Ambuqui têm uma maior 

porcentagem de trabalhadores no setor da agropecuária, em especial nas 

duas primeiras, já as paróquias La Esperanza e San Antonio são conhecidas 

em especial pelo trabalho de artesanato: a primeira dos bordados e a 

segunda o trabalho em madeira..  

Passando para os dados relacionados a índices de pobreza, o INEC  

trabalha através do metodologia da pobreza pelas necessidades básicas 

                                                                                                                              
tem trabalho, mas estavam disponíveis para trabalhar e procuram emprego. Em outra 
palavra, a suma da população ocupada e desocupada. (INEC, 2010). 
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insatisfeitas (NBI)6, como retratado no gráfico 2. Mostram-se estes dados nas 

últimas décadas (1990, 2001 e 2010) e as inequidades existentes entre as 

paróquias urbanas e as paróquias rurais.  

 
GRÁFICO 2 - PORCENTAGEM DE POBREZA PELAS NECESSIDADES BÁSICAS 

INSATISFEITAS NAS MORADIAS NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA EM 1990,2001, E 2010 

 
FONTE: INEC 2010. Elaboração: Autora. 

 

 De acordo com a medição elaborada percebe-se que existe um 

contraste em primeiro lugar entre Ibarra e a paróquia de San Antonio, 

comparado com os restante de paróquias rurais. Tanto as paróquias urbanas 

como San Antonio e Salinas tiveram melhoras consideráveis nas últimas 

décadas que não foram acompanhadas pelo resto de paróquias rurais. Os 

dados mais preocupantes se encontram nos referentes das paróquias de 

Angochagua e La Carolina, percebe-se que o cenário não tem mudado nas 

últimas décadas e que têm os índices mais altos que superam o 90%, mas 

lastimosamente estas porcentagens não estão longe de dados como os  das 

paróquias de Lita, Ambuquí e La Esperanza que tem uma média do 80% de 

necessidades básicas insatisfeitas. 

                                            
6 Os dados de pobreza pelas necessidades básica insatisfeitas, se refere a relação entre as 
moradias que tem uma ou mais necessidades básicas insatisfeitas e total de lares de moradia 
privadas com pessoas presentes, expressando como porcentagem. O conjunto de 
necessidades básicas que são contempladas para moradia e pessoas são: 1) Características 
físicas da moradia; 2) Disponibilidade de serviços básicos da moradia; 3) Assistências das 
crianças em idade escolar a um estabelecimento de educação; 4) Dependência econômica 
do lar; 5) Superlotação (INEC, 2010).  

Ambuquí Angochag
ua 

La 
Carolina 

La 
Esperanza Lita Salinas San 

Antonio 
P. Urb-
Ibarra 

1990 92% 99% 99% 89% 98% 81% 77% 53% 

2001 89% 97% 96% 90% 92% 82% 69% 46% 

2010 83% 93% 94% 76% 88% 53% 45% 28% 

0% 
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60% 
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A seguir, verifica-se alguns dos motivos da desigualdade existente entre 

as paróquias e como algumas necessidades básicas insatisfeitas são 

características de uma precarização no abastecimento de serviços básicos 

principalmente nas paróquias rurais, através de mapas gerados como os 

dados existentes tantos do INEC (2010), como o do Sistema de Indicadores 

Sociais do Equador-SIISE (2010).  

A princípio, estuda-se na figura 5 o abastecimento de água potável no 

mapa da distribuição de água potável  

 
 

FONTE: ADAPTADO INEC 2010, 2017 
 

Com relação ao abastecimento de água potável no município existe uma 

relação bastante desigual entre a cidade de Ibarra, que tem um 

abastecimento de 82,15%, enquanto paróquias como La Carolina tem apenas 

FIGURA 5 - MAPA DE ABASTECIMIENTO DE ÁGUA  POTÁVE DO GAD MUNICIPAL 
DE IBARRA 
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10,29%, e Lita conta com somente 19,04% de abastecimento de água 

potável. Mesmo Ambuquí, apesar da proximidade com Ibarra, tem apenas 

23,46% de abastecimento. Esta carência de água potável leva a sérios 

problemas de saúde e desnutrição nas paróquias mais carentes. 

 Ao verificar a situação da abastecimento de rede elétrica (figura 6), 

percebe-se uma maior distribuição do serviço.  

 
FIGURA 6 - MAPA DA REDE ELÉTRICA  DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: ADAPTADO INEC 2010, 2017 

 

Nenhuma das paróquias tem menos do 80% de abastecimento. Como 

verifica-se nos dados anteriores, Ibarra destaca-se nos dados com 99,39%, 

mesmo assim, o restante de paróquias tem dados satisfatórios e com uma 

diferença menor. 
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 Dando continuação ao debate, na figura 7 se encontra o mapa 

referente ao abastecimento da rede de esgoto no Município de Ibarra, verifica-

se uma distribuição bastante desigual. 

 
FIGURA 7 - MAPA DO ABASTACIMEIENTO DA REDE DE ESGOTO DO GAD MUNICIPAL 

DE IBARRA 

 
FONTE: ADAPTADO INEC 2010, 2017 

 

 No que se refere à rede de esgoto no município, percebe-se que o 

padrão continua nas paróquias urbanas tem maior abastecimento com o  

91,82%, seguido por Salinas com 77,98% e San Antonio com 77,38%. Os 

dados mais preocupantes são os de paróquias de Angochagua com apenas 

8,88% e La Carolina com 19,91%. 

 Da mesma forma ao verificar os dados referente à coleta de lixo (figura 

8) verifica-se como Ibarra está na frente no infraestrutura básica. 
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FIGURA 8 - MAPA DO ABASTECIMENTO DA COLETA DE LIXO DO GAD MUNICIPAL DE 
IBARRA 

 
FONTE: ADAPTADO INEC 2010, 2017 

 
Verifica-se que nas paróquias urbanas existe um 94,69% de coleta de 

lixo, o restante de paróquias tem valores menores mas não muito desiguais, 

apenas Lita e Carolina tem valores baixos 26,69% e 19,16%, 

respectivamente. 

 Na seguinte figura 9, apresenta-se o mapa referente à distribuição de 

rede telefônica, a qual segue o padrão de distribuição maior espaço urbano, 

do que no rural. 
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FIGURA 9 MAPA DO ABASTECIMENTO DA REDE TELEFONICA DO GAD MUNICIPAL DE 
IBARRA 

 
FONTE: ADAPTADO INEC 2010, 2017 

 
Com relação aos serviços de telecomunicações, estas porcentagens 

em geral são menores, como na rede telefônica onde as paróquias urbanas 

de Ibarra têm apenas 50,73% de cobertura e o restante de paróquias rurais as 

porcentagens são mais baixas, a menor cobertura se encontra em Lita 

(7,18%). 

 O serviço de internet é mais escasso ainda. A mostra é referente a 

dados do INEC (2014),  apresentados no mapa da figura 10, mostra como o 

serviço escasso, que também deve-se a cobertura da Internet a traves da 

telefonia celular. 
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FIGURA 10- MAPA DE ABASTECIMENTO DA REDE DE INTERNET NAS MORADIAS DO 
GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: ADAPTADO INEC 2010, 2017 

 

Apesar de ser dados mais atuais percebe-se que é um serviço 

escasso: em Ibarra não chega a 16%. A porcentagem do restante de 

paróquias rurais são muito mais baixas ainda, com menos de 2% em 

paróquias como Lita, La Carolina e Angochagua. 

 Existe um alto desequilíbrio de abastecimento dos serviços básicos 

entre as paróquias urbanas de Ibarra em conjunto com a paróquia rural de 

San Antonio com um abastecimento elevado, em relação ao restante de 

paróquias rurais onde o abastecimento de serviços é escasso e precário. 

Percebe-se que as paróquias com índices mais baixos de abastecimentos de 

serviços são Angochagua e La Carolina.  
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3. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 
LOCAL 

 O presente capítulo é o marco teórico da presente dissertação, onde 

mostra-se o objeto de estudo, o Orçamento Participativo, suas principais 

definições e linhas de pesquisa que colaboram a definir os eixos iniciais da 

pesquisa; seguido pelo estudo da categoria utilizada para a análise, o 

Território. Além de apresentar os pressupostos teóricos que guiaram o 

trabalho, evidencia-se também como o conceito de território vem sendo 

apropriado tanto pelo Estado, como pelos atores sociais, tendo um enfoque 

no movimento indígena. Por último, estabelece-se uma relação com o 

desenvolvimento local, para isso verifica-se os primeiros passos do 

Orçamento Participativo no Equador e sua proposta local, para depois 

aprofundar-se nos elementos e componentes necessários para alcançar a dita 

meta. 

O Orçamento Participativo (OP) é um dos processos que nas últimas 

décadas teve uma grande difusão não apenas no seu país de origem, o 

Brasil, mas também através de experiências transnacionais. Neste amplo 

espectro de experiências de OP, existem modelos diversos e implementados 

ao longo de vários continentes, alguns modelos com maior êxito que outros.  

No presente capítulo pretende-se mostrar as definições existentes 

sobre o OP, de acordo com as distintas experiências de análise e de 

implementação, mostrando também a definição a partir da revisão 

bibliográfica e da Legislação do Equador. Para depois verificar algumas das 

linhas de pesquisa acerca do tema, contribuindo para a definição de três eixos 

de análise sobre o tema tratados nos próximos capítulos: o desenho 

institucional do OP; a correlação entre o governo local e os diferentes atores 

sociais; e distribuição dos recursos alocados a partir do OP.   

O segundo momento deste capítulo parte do estudo da categoria 

geográfica utilizada para a análise do trabalho, o Território, mostrando assim 

os principais pressupostos teóricos utilizados tanto para a leitura inicial do 

GAD do Município de Ibarra elaborado no capítulo anterior, mas também para 

mostrar o enfoque de estudo nos seguintes capítulos, mostrando as 

especificidades de acordo ao caso equatoriano, e frente aos embates de 

concepção notados nas assembleias. 
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Por último, o estudo acerca do Desenvolvimento Local, tendo o OP 

como um parâmetro de avaliação. A princípio, exemplifica-se as primeiras 

experiências de OP no Equador, a época e onde foram implementados os 

primeiros modelos de OP que são pontos bases para compreender o porquê 

da escolha deste ponto de referência, exemplificando um dos modelos de OP 

mais reconhecidos tanto dentro como fora do país.. 

 

3.1 O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: UM MODELO HETEROGÊNEO 

 
 A experiência mais difundida e uma das primeiras do Orçamento 

Participativo foi em Porto Alegre, a partir de 1989, conhecida como um 

processo de articulação entre a democracia representativa e democracia 

participativa (AVRITZER, 2003), processo promotor de justiça social 

(LÜCHMANN, 2014), também sendo considerada uma política redistributiva, 

de aprendizagem democrática e construção de novos valores e padrões de 

ação cidadã (FEDOZZI, 2009).  

 A ampla difusão OP, a partir desta experiência, levou à implementação 

do OP -com modificações do modelo- em distintos municípios brasileiros, 

ultrapassando as fronteiras do país e do continente. O continente onde teve 

maior difusão é América Latina. Evidencia-se um amplo espectro de 

experiências no continente, as quais variam entre uma efetiva integração dos 

governos e sociedades civis; na busca de uma ruptura com sistemas políticos 

corruptos e clientelismo, reforçando processos democráticos consolidados 

desde as bases sociais, questionando as desigualdades recorrentes no 

continente. Porém, também existem inúmeras deficientes experiências que 

foram constituídas top-down, nas quais o governo foi o principal ator, com 

escassez de alocação de recursos e a falta de modificação da característica 

de desigualdade, de corrupção e clientelismo. (GOLDFRANK, 2006; 

MONTECINOS, 2009; SINTOMER; HERZBERG; RÖCKE, 2012). Retornando 

ao OP um processo ou mecanismo de “boas práticas”, sendo promovido por 

novos atores como instituições multilaterais e globais e ONGs como – o 

Banco Mundial (BM) , a Organização das Nações Unidas (ONU) , HABITAT II 

-formulando uma tendência de neutralização da política e seus conflitos 

(GOLDFRANK, 2006; LÜCHMANN, 2014). 
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Sendo assim, percebe-se como o OP é uma experiência e modelo 

heterogêneo, o que dificulta uma definição que contemple a todos os 

denominados OPs. No seguinte quadro.1 se encontram algumas das 

definições designadas ao Orçamento Participativo, desde os autores 

trabalham com o modelo do OP em Porto Alegre, assim como, autores que 

trabalham estudos comparativos de experiências na América Latina e 

transnacionais, além de mostrar alguns dos autores que trabalham na análise 

do OP no  Equador e no Município de Ibarra, também estão os artigos 

decretados sobre o tema na Legislação Nacional do Equador e Ordenança 

Municipal vigente. 

 
QUADRO 1. DEFINIÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 
AUTOR/ESTUDO DEFINIÇÃO 

Leonardo Avritzer / 
Experiência de Porto 

Alegre 

O OP é uma forma de balancear a articulação entre democracia 
participativa baseada em quatro elementos:1) cessão da soberania 
por aquela que detêm como resultado de um processo representativo 
local; 2)reintrodução de elementos de participação local; 3) princípio 
de auto regulação soberana; 4) tentativa de reversão das prioridades 
de distribuição de recursos públicos a nível local. (AVRITZER, 2003)  

Brian Wampler / 
Experiências no Brasil 

O OP pode ser conceituado como a) uma força inicial de 
transformação social b) uma instituição democrática e c) uma 
instituição de elaboração de políticas públicas redistributiva e sociais. 
(WAMPLER, 2003, p.66) 

Benjamin Goldfrak / 
Estudo comparativo 

América Latina 

El Presupuesto Participativo es un proceso a través del cual los 
ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones 
cívicas, pueden de forma voluntaria y constante contribuir con la 
toma de decisiones de presupuesto público, a través de una serie de 
reuniones anuales con las autoridades 
gubernamentales.(GOLDFRANK, 2006, p. 4) 

Yves Sintomer; 
Carsten Herzberg; 

Anja Röcke  / Estudo 
comparativo 
transacional  

De modo geral, o OP permite a participação de cidadãos não eleitos 
na elaboração e/ou alocação das finanças públicas. Critérios também 
necessários estudo comparativo (1) a dimensão financeira e/ou 
orçamentária; (2) o nível municipal deve estar envolvido ou, então, 
pelo menos, um distrito (descentralizado); (3) o processo deve ser 
recorrente (uma única reunião ou um referendo sobre questões 
financeiras não são exemplos de orçamento participativo);(4) o 
processo deve incluir alguma forma de deliberação pública no âmbito 
de encontros/fóruns específicos;(5) deve haver algum grau de 
prestação de contas com relação aos resultados. (SINTOMER; 
HERZBERG; RÖCKE, 2012, p. 75)  

Cabannes, Y. / 
Promoção do OP UN-

HABITAT 

 El Presupuesto Participativo (PP) es "un mecanismo (o un proceso) 
por el cual la población define o contribuye a definir el destino de 
todo o una parte de los recursos públicos". (CABANNES, Y. U.-H., 
2004, p.20) 

Lucia Ruiz Pozo / 
Estudo Equador 

Es un proceso, al mismo tiempo, político y social, que incide en la 
democratización de la gestión pública a nivel local, y que promueve 
la inclusión social. (POZO, 2007, p.7) 
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Carmita Méndez, 
Rosario Trujillo, Jorge 

Pozo / Estudo do  
Muncípio de Ibarra 

El PP es un instrumento promueve la participación universal, es 
flexible, y trata con objetividad la asignación de fondos, 
transparentando el presupuesto municipal.  
Es un instrumento en el cual las autoridades municipales y en 
general la administración municipal, deben expresar voluntad, 
decisión política, honestidad, transparencia, apertura al cambio y su 
disposición para enfrentar desafíos y reacciones contrarias. 
(TRUJILLO, R; MÉNDEZ, C ; POZO,J. 2005, p.52) 

Constitución del 
Ecuador 2008  

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias 
de participación integradas por autoridades electas, representantes 
del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 
territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 
principios democráticos. La participación en estas instancias se 
ejerce para: 3. Elaborar presupuestos participativos de los 
gobiernos.(ECUADOR, 2008)  

Ley de Participación 
Ciudadana e  

Ordenanza del 
Municipio de Ibarra  

Art. 67Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, 
las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de 
organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma de 
decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con 
las autoridades electas y designadas. (ECUADOR, 2010c) 
Art. 69 Características del presupuesto participativo.- Los 
presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones 
sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un debate 
público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan poder de 
decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la 
orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia 
redistributiva en las asignaciones.(ECUADOR, 2010c) 

ELABORADO: Autora 2017 
 

Percebe-se como as definições inicias optam por assumir a priori uma 

postura de afirmação do OP como um modelo de avanços democráticos, um 

política redistributiva e de cidadania. À medida que o OP se difunde com 

modelos heterogêneos, opta-se pela seguinte definição: um processo onde os 

cidadãos não eleitos participam das assembleias para a tomada de decisão 

sobre o orçamento público. Talvez seja uma definição que contemple o 

panorama heterogêneo de modelos de OP, porém, também através dela, se 

neutraliza os objetivos originais do OP.  

Um das definições que chama a atenção é sobre o estudo em Ibarra ao 

ser denominado como um instrumento, no qual se discute apenas o papel do 

governo local, e não se enfatiza a articulação necessária com a sociedade. 

Pode-se afirmar que esta concepção, de OP enquanto instrumento de gestão 

pública, está relacionada à experiência no próprio município de Ibarra, onde a 

implementação do OP partiu da iniciativa do governo local. 

Por último, percebe-se que dentro da vigente Constituição do Equador, 

o OP passa a ser mais um dos processos que devem ser exercidos pelas 

denominadas Instâncias de Participação, melhor descritas no capítulo quarto.  
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Dentro da legislação tanto nacional como municipal, também se define o OP 

como um processo de tomada de decisões do orçamento público, e nesta 

concepção estão colocados os conceitos mais abrangentes acerca do debate 

público, poder de decisão das organizações e cidadãos, além da procura de 

uma justiça redistributiva, um dos focos da presente pesquisa. 

Dentro das definições existentes, também se encontram as distintas 

tendências e gerações de pesquisas sobre o OP. Para o autor Egon 

Montencinos (2009, 2014) estas se dividem em três grupos. A primeira 

geração de pesquisas destaca as virtudes do OP –priorizando a experiência 

de Porto Alegre- na demanda de um fortalecimento democrático, que 

promova políticas públicas de participação cidadã e redistribuição 

orçamentária (MONTECINOS, 2009, 2014). Entre os estudos elaborados 

nesta geração, se encontra a pesquisa acerca da experiências brasileiras 

algumas recapituladas no livro. “A inovação democrática no Brasil: orçamento 

participativo”, um dos autores Brian Wampler (2003) recoloca as análises 

desenvolvidas dos distintos artigos no livro, organizando três categorias 

amplas de análise: democracia, racionalização da administração local e 

justiça redistributiva. 

A segunda geração tem como escopo o desenho institucional do OP, 

as condições necessárias para sua implementação exitosa em distintos locais 

dentro e fora do Brasil (MONTECINOS, 2009, 2014). Dentro desta geração 

percebe-se uma produção acompanhada da campanha de entidades não 

governamentais e a ONU-Habitat, na procura de promoção do OP e os 

Planos de Desenvolvimento como  boas práticas de Governança Urbana. Um 

dos autores que trabalhou junto com ditas identidades nas campanhas acerca 

destes temas é Yves Cabannes (2004, 2007). Os estudos analíticos 

desenvolvidos pelo autor fazem referência às diferenças quantitativas e 

qualitativas atrás de 18 variáveis que se dividem em quatro dimensões: a) 

participativa, que analisa tanto a participação popular, como a dos governos 

locais; b) Financeira Fiscal c) Normativa e legal e d) Territorial.  

A terceira geração de pesquisas dá ênfase aos vínculos e alcances da 

nova instituição participativa em relação com às tradicionais instituições da 

democracia respresentativa (MONTECINOS, 2009, 2014). Dentro desta 

geração se encontram os estudos desenvolvidos por Bejamein 
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Goldfrank(2006) e Egon Montecinos (2009, 2014), autores que têm como 

objetivo avaliar até que ponto o OP é um proceso de complemento ou 

subordinação da democracia respresentativa. Os autores trabalham com 

estudos compartativos nos quais têm como enfoque o disenho instucional do 

OP, através das seguintes dimensões: Participação cidadã; participação do 

executivo local; Financiera; Normativa e Territorial. 

 O presente trabalho do OP no Município de Ibarra insere-se em três 

eixos: o desenho institucional, o balanço da participação entre agentes e a 

população, e a justiça redistributiva. Estes eixos serão analisados a partir da 

categoria geográfica, o Território, melhor detalhado no próximo subtítulo. 

 Entende-se que no eixo acerca do desenho institucional é importante 

para mostrar ao leitor como é a gestão do OP no caso do GAD Municipal de 

Ibarra, mostrando como este processo foi se modificando nas quase duas 

décadas de implementação, em especial como foi modificado a partir da atual 

Legislação Nacional. 

Acerca do balanço da participação entre agentes e a população, o 

debate acerca da participação popular, ou também denominada de 

democracia participativa, é uma das dimensões que tem um maior numero de 

pesquisas sobre o OP. No caso do capítulo quinto, optou-se por analisar a   

experiência empírica do acompanhamento da autora na assembleias no ano 

de 2016, com o objetivo de verificar o grau de deliberação dentro das distintas 

assembleias, além de apresentar os dados das atas das assembleias que a 

Prefeitura do GAD de Ibarra disponibiliza na sua página eletrônica oficial para 

consulta. 

Uma das características dentro da normativa do OP está o conceito de 

justiça redistributiva, no capítulo sexto se avaliou os avanços e retrocessos 

neste aspecto, levando em consideração as contradições que existe dentro da 

malha territorial das paróquias que conformam o Município de Ibarra, cabe 

avaliar em que media existe dita redistribuição dos recursos públicos do GAD 

de Ibarra e sua fiscalização. 
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3.2  TERRITÓRIO, ESTADO E  MOVIMENTOS SOCIAIS. 

 

Dentro das distintas categorias que a Ciência da Geografia trabalha no 

presente estudo, o Território dá maior suporte para a análise do Orçamento 

Participativo.  Entendendo o OP “como ação pública [que] se materializa no 

território ou têm dimensão territorial” (BRANDÃO, 2013, p.13) não apenas 

através da análise da distribuição dos recursos na malha territorial, também 

interpretando a relação de poder existentes entre as paróquias. “O território é 

ativo e essa atividade está no uso que agentes e atores sociais fazem 

dele”(BRANDÃO, 2013, p.13) por isso, é necessário mostrar ao leitor como 

tanto o Estado como os movimentos sociais interpretam o território, para 

compreender melhor a dinâmica das assembleias, assim como é um conceito 

clave no debate sobre as políticas públicas do Equador. 

Salienta-se, a princípio, a diferença entre espaço e território, sendo que 

o espaço antecede ao território (HAESBAERT, 2009; RAFFESTIN, 1980; 

SOUZA, 2000). Em relação ao espaço os autores baseiam o estudo acerca 

do Espaço (social) do filosofo Henri Lefebvre, entendendo o espaço não como 

um objeto inerte ou um receptáculo vazio, ou apenas idealizado, para o 

filósofo: 
espaço (social) não é uma coisa entre as coisas, um produto 
qualquer entre os produtos; ele engloba as coisas produzidas, ele 
compreende suas relações em sua coexistência e sua 
simultaneidade: ordem (relativa) e/ou desordem (relativa). Ele 
resulta de uma sequência e de um conjunto de operações, e não 
pode se reduzir a um simples objeto. Todavia, ele não tem nada de 
uma ficção, de uma irrealidade ou “idealidade” comparável àquela 
de um signo, de uma representação, de uma ideia, de um sonho. 
Efeito de ações passadas, ele permite ações, as sugere ou as 
proíbe. Entre tais ações, umas produzem, outras consomem, ou 
seja, gozam os frutos da produção. (LEFEBVRE, [S.d.], p.66)  
 

Para o autor Marcelo Lopes de Souza (SOUZA, 2000, p.78), “o 

território(...), é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a 

partir de relações de poder”. Mesmo que o autor nos seus textos priorize a 

dimensão política como determinante, as dimensões econômicas e culturais 

também se encontram contempladas, já que estas entre elas são 

distinguíveis, mas não se encontram separadas. (SOUZA, 2000, 2009)  

O geógrafo Rogério Haesbaert também entende as relações de poder 

como definidoras do território: 
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o território se define mais estritamente a partir de uma abordagem 
sobre o espaço que prioriza ou que coloca seu foco, no interior 
dessa dimensão espacial, n-a “dimensão”, ou melhor, n-as 
problemáticas de caráter político ou que envolvem a 
manifestação/realização das relações de poder, em suas múltiplas 
esferas ... o território pode ser concebido a partir da imbricação de 
múltiplas relações de poder mais material das relações econômico-
políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem 
estritamente cultural  (HAESBAERT, 2009, p.105). 
 

Sendo assim, entende-se o território como um espaço definido pelas 

relações de poder, no caso do presente trabalho, entende-se as três 

dimensões entrelaçadas, pois ao falar da dimensão política não podemos 

deixar de lado a dimensão cultural- como veremos a seguir-, assim como as 

relações econômicas. Tão somente a partir da articulação entre estas três 

dimensões, é possível de se desvelar as contradições que estão por trás do 

OP, entre o plano idealizado e os projetos executados. 

O estudo do filósofo Michel Foucault fundamenta estudos realizados 

por autores como Raffestin e Haesbaert para compreender as ditas relações 

de poder. Para o filósofo- historiador “o poder não se dá, não se troca nem se 

retoma, mas se exerce, só existe em ação... dentro de uma relação de força”, 

como parte das relações sociais (FOUCAULT, 1979, p.274), sendo assim, a 

pergunta principal não é que tem o poder desde a centralidade, procura-se 

uma análise desde as extremidades, estudando as relações de poder desde 

suas intencionalidades (FOUCAULT, 1979, p.282). O território não se 

restringe, pois, à centralidade do Estado, como por muito tempo conclamou-

se.  

O recorte do presente trabalho é do Município do Ibarra, a princípio se 

apresenta como uma base “soberana” de um limite do GAD Municipal dentro 

do Equador. Porém entende-se que sua configuração dentro da nação e seus 

limites paroquiais, foram delimitados ao longo de distintos processos 

históricos e de relações de poder ativas e em contradição. O autor Rogério 

Haesbaert coloca, “o que apresenta um ato de poder no sentido mais 

concreto e o reconhecimento e/ou criação de novas referencias espaciais de 

representação social” (HAESBAERT, 2016, p.96).  Dentro do nosso estudo de 

caso, entende-se que a divisão paroquial, a partir de decretos seja da Igreja 

ou do Estado, foram um ato em especial de reconhecimento dentro dimensão 

politica, porem as dimensões econômicas e culturais estão intrínsecas. 
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Também entende-se que a dita malha territorial com divisão das 

paróquias ainda está em aberto, como cita o autor Carlos Brandão, “a 

construção social conflituosa, isto é, uma produção coletiva, dinâmica, 

multidimensional, com trajetórias históricas ainda em aberto” (BRANDÃO, 

2007, p.13). Por este motivo, mesmo que as referências e delimitações 

passaram por um processo histórico e que na atualidade são reconhecidas 

pelo Estado, percebe-se que apenas estes limites paroquiais não definem de 

fato os territórios, em especial na cidade as relações de poder têm uma 

dinâmica diferenciada, mais fragmentada, configurando rupturas e ampliações 

escalares da análise.  

Porém, será esta malha territorial da divisão entre paróquias a utilizada 

pelo Estado para a divisão dos recursos alocados pelo OP, e será a partir 

dela que este trabalho pode mostrar e analisar a alocação dos recursos, e sim 

também as obras executadas a partir destes. Como citado anteriormente, o 

estudo não se restringe apenas a uma localização dos ditos recursos, e sim a 

um estudo que se aprofunde também nas relações entre os agentes e atores 

nas assembleias, além do uso desta categoria dentro do Estado e os atores 

sociais. 

O autor Milton Santos (2005) trabalha com os conceitos de 

horizontalidades e verticalidades para compreender a categoria geográfica, 

“As horizontalidades serão os domínios da contiguidade, daqueles lugares 

vizinhos reunidos por uma continuidade territorial” (SANTOS, 2005, p. 255), é 

dizer no nosso estudo os limites paroquiais e as relações de poder entre 

estas, desde seu processo histórico e sua delimitação, até a distribuição de 

recursos a partir de um processo de OP que tem como intenção diminuir as 

brechas existentes. “Enquanto as verticalidades seriam formadas por pontos 

distantes uns dos outros, ligados por todas as formas e processos sociais” 

(SANTOS, 2005, p. 255). As verticalidades que comportam o presente estudo 

se encontram desde a promoção do processo do OP por órgãos globais e 

internacionais como um processo de governança urbana; as especificidades 

que teve a OP no caso do equatoriano, de passar de diversos modelos de OP 

de alguns governos locais, para uma escala nacional de acordo a atual 

Legislação Nacional; até o uso do conceito do território dentro do Estado, e as 

reinvindicações de alguns atores sociais de resistência e luta pelo território. 
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Dentro dos processos sociais é necessário compreender a leitura que 

os agentes e atores empregam ao território, a partir do caso equatoriano, 

onde percebe-se as relações de poder, como estas diferenças marcam as 

resistências existentes, ainda em aberto, que deram começo a uma série de 

modificações legislativas no país, mas que ainda não se encontram em 

consenso.  

A discussão acerca de território vem sendo debatido no país nas 

últimas décadas, percebe-se já desde a Constituição de 1998 um 

reconhecimento de territórios, que já modifica a visão de território-nação, além 

de começo do processo de descentralização no país, mas será na atual 

Constituição de 2008, especialmente no no art.1., novos conceitos como a 

plurinacionalidade e interculturalidade. 
Art. 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 
y se gobierna de manera descentralizada (ECUADOR, 2008). 
 

Introduzindo assim o objetivo de uma implementação progressiva de 

um Estado plurinacional7 e uma sociedade intercultural8. Isto provém de uma 

concepção filosófico e histórica diferenciada dos povos Abya-Yala9 , que 

rompe com a concepção de Estado-nação, burguês, promovendo uma 

organização de baixo para cima e com os diversos (SARANGO, 2016). O que 

significa também num entendimento diferente acerca do Estado nação, é 

dizer a possiblidade de tomada de decisão, desde o local e respeitando as 

plurais  organizações sociais. 

Esta mudança na legislação se dá pela forte mobilização de atores 

sociais como o  movimento indígena, negro e montubio, que dentre suas 

demandas reivindica o direito ao território. Numa entrevista no ano de 2007 

acerca da discussão sobre a de modificação da Constituição do Equador, Luís 

Macas ex-presidente Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador- 

CONAIE, fala acerca território:  

                                            
7 Plurinacional é um sistema de governo e um modelo de organização política, econômica e 
sociocultural, que propõe a justiça, as liberdades individuais e coletivas, o respeito, a 
solidariedade, e desenvolvimento equitativo. (CONAIE, 2007, cit in SIMBAÑA, 2008). 
8 Intercultural diz respeito a valoração e respeito da diversidade, das múltiplas culturas, os 
conhecimentos das maneiras de ser e patrimônio cultural dos distintos setores sociais.  
9	Abya-Yala da língua Kuna, significa terra de sangue ou Terra de sangue vital, nome dado 
pelos povos originários ao continente. 
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Nosotros, por ejemplo, creemos que una nacionalidad está 
constituida por un territorio. Las nacionalidades indígenas aquí 
tienen un territorio. Muchos de ellos, obviamente, no tienen toda la 
constitución inicial de su territorio, pero aún se mantiene, es una 
resistencia permanente de los pueblos para mantener 
fundamentalmente su territorio. Obviamente, territorio tiene no 
solamente el concepto de mercado, el concepto de desarrollo, el 
concepto de producción, es fundamentalmente un concepto 
espiritual de territorio del mundo indígena. Somos parte de la 
naturaleza, somos parte de la tierra, del territorio, de tal manera 
que, en ese contexto, cuando no tenemos ese elemento 
fundamental no podemos hablar ni de educación, ni de salud, ni de 
identidad. Es por eso, fundamental el elemento territorio de la 
nacionalidad (MACAS, 2007) 
 

Percebe-se como existem a relação com o território das nacionalidades 

indígenas dentro da sua cosmovisão como um elemento de abrigo, espiritual 

e simbólico, mas na fala o dirigente vai além, quando ele se refere que sem o 

território não é possível falar de educação, nem de saúde, não se refere 

apenas a serviços básicos e sim a um Estado que reconheça também dentro 

destes direitos, sua língua e seus saberes ancestrais.  

Percebe-se que a consolidação de um país plurinacional se dá num 

contexto que vai além da legislação, é um processo conflituoso onde existem 

relações de poder também nas esferas políticas e econômicas. Dentro das 

principais bandeiras do movimento indígena está: o reconhecimento de um 

estado que supere a visão de Estado-indivíduo, reconhecendo também os 

direitos coletivos, respeitado seu sistema político de participação e modelos 

de desenvolvimento econômico, social, cultural e técnico-cientifico. Isto não 

quer dizer um Estado dentro do Estado; se exige uma soberania compartida 

no que diz respeito aos recursos naturais, onde o Estado debata com os 

diversos atores, antes a tomada de decisão (SIMBAÑA, 2008).  

Além da CRE 2008, dentro do plano de desenvolvimento e 

ordenamento territorial de nível nacional, denominado Plano Nacional do Bom 

Viver (2013-2017) nos 12 objetivos nacionais10 propostos, se tem primeira 

                                            
10	Objetivo 1: consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; objetivo 
2: auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 
diversidad; objetivo 3: mejorar la calidad de vida de la población; objetivo 4: fortalecer las 
capacidades y potencialidades de la ciudadanía; objetivo 5: construir espacios de encuentro 
común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad; objetivo 6: consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 
integral, en estricto respeto a los derechos humanos; objetivo 7: garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global; objetivo 9: garantizar el 
trabajo digno en todas sus formas; objetivo 10: impulsar la transformación de la matriz 
productiva; objetivo 11: asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 
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impressão dos objetivos marcados e de sintetizar as demandas dos distintos 

atores nacionais, assim como, um preocupação com equidade social, e o 

meio ambiente, porém talvez seja esta suposta neutralidade ao se referir ao 

território, mostra que existem sim relações de poder. No artigo denominado 

“Nudos territoriales críticos en Ecuador”, os autores concluem que:  
En la actual coyuntura ecuatoriana, el ejercicio de la 
plurinacionalidad ha quedado en suspenso, así como la puesta en 
marcha del derecho a la ciudad como una metodología de 
transformación de los territorios urbanos, mientras que los grupos 
dominantes han encontrado en el Estado un agente formidable en la 
concreción de infraestructuras y planes para la acumulación de 
capital. La jerarquía entre los derechos del capital y los derechos 
vinculados al territorio parece clara en la elaboración de políticas 
públicas. (BONILLA; MALDONADO, 2016, p. 98) 
 

Os geógrafos Omar Bonilla e Paola Maldonado, chegaram a esta 

conclusão depois de analisar como a Estrategia Nacional Territorial (ENT), 

teve uma maior preocupação e maior investimento com uma mudança de 

matriz produtiva, a favor do Capital, a qual tem um conflito claro com as 

territorialidades indígenas, com é o caso de petróleo na Amazônia, o da 

mineração na Serra Andina. 

Com relação às políticas de participação cidadã, como veremos no 

seguinte sub capítulo e no capítulo 4, se criou todo um sistema estruturador 

desde o Governo Central, para “organização” da participação popular, através 

de novos poderes nacionais, leis nacionais e políticas públicas, as quais não 

foram elaboradas nem implementadas desde as bases sociais. 

Retomando a discussão sobre o território, como categoria geográfica 

de análise do presente estudo e como conclusão, retomamos as palavras do 

autor Carlos Brandão: 
O território que deveria ser visto como ambiente politizado, em 
conflito e em construção, é visto muitas vezes por acadêmicos e 
políticas de desenvolvimento como ente mercadejado e passivo, 
mero receptáculo. O que é fruto de relações sociais aparece como 
relação entre objetos. Há uma coisificação; o território parece ter 
poder de decisão, é transformado em sujeito coletivo, assumindo 
uma perspectiva que ressalta apenas a concórdia de projetos e a 
conciliação de interesses que se apresentam orquestrados em 
determinado território. Dissolvem-se ou ocultam-se as contradições, 
formando um conjunto compósito, uma regência ou compromisso 
territorial que tudo parece ajustar e harmonizar. (BRANDÃO, 2008, 
p.158) 

                                                                                                                              
transformación industrial y tecnológica; objetivo 12: garantizar la soberanía y la paz, 
profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana 
(SENPLADES, 2013) 
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 Esta também é uma preocupação compartilhada neste trabalho, 

mostrar as contradições existentes entre o desenho institucional o modelo 

planteado do OP, e como este se executa dentro do território, a relação e 

entre agente e atores sociais, a distribuição dos recursos e as obras 

executadas na malha territorial. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL, OS PRIMEIROS PASSOS DO 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO EQUADOR À PROCURA DA SUA 
CONTINUIDADE 
 

 Neste capítulo foram apresentadas as definições sobre nosso objeto de 

estudo, o Orçamento Participativo; foi delimitada a categoria de análise, o 

território; agora cabe colocar o propósito a ser alcançado, o desenvolvimento 

local. Este é pertinente nesta análise por dois motivos: o primeiro porque foi a 

procura inicial ao inserir o OP no país, o segundo motivo o que de fato está 

colocado no horizonte enquanto  desenvolvimento local. Este não é uma 

técnica a ser aplicada em qualquer circunstância, é antes de mais nada, uma 

estratégia sócio-política de mudança (GALLICCHIO, 2010, p.13).  

Tendo em consideração as desigualdades existentes dentro do 

município, é pertinente propor o desenvolvimento local, sem esquecer sua 

relação com a escala regional e nacional, mas entendendo que as propostas 

tem que ser construídas e debatidas desde as bases sociais, para de fato 

falar de processos que consigam ampliar a democracia e os governos 

autônomos e descentralizados. 

 Os primeiros modelos de orçamento participativo implementados no 

Equador foram no final da década de noventa e começo do século XXI, 

temporada crítica da crise de um Estado neoliberal, onde governos locais 

procuram sair da crise através de distintos processos locais.  

Para entender melhor o dito panorama político do país é necessário 

apresentar ao leitor um breve panorama histórico político do Equador. As 

décadas da Junta Militar foram marcadas por um projeto de desenvolvimento 

econômico, através da modernização e industrialização, a partir do projeto 

capitalista impulsionado pelos Estados Unidos. Paradoxalmente, foi a época 

onde se impulsiona uma Reforma Agrária de 1964 com um projeto de 
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modernização agrícola e colonização do terrenos baldios por parte da 

população campesina, a qual não chegou a alterar a estrutura fundiária no 

país (MOYORAL, 2009). Processos similares aconteceram ao longo da 

América Latina. 

Na volta à democracia, o Governo eleito por sufrágio universal, Jaime 

Roldos (1978-1981), procurou melhorar os problemas estruturais e de 

distribuição econômica, através de um planejamento centralizado, a partir da 

Constituição de 1979, fortalecendo o Governo Central. Esta foi a primeira 

constituição do país que garante o direito ao voto a pessoas analfabetas- no 

caso equatoriano, a maioria campesinos e indígenas (MEJÍA, 2009).  

A década de 1980 foi marcada pelo fim do bom petroleiro, o país 

entrou num processo de maior inserção na economia global. Os governantes 

– Oswaldo Hurtado (1981-1984); León Febres Cordero (1984-1988) e Sixto 

Durán Ballén (1992-1996), mantiveram as políticas econômicas de 

“estabilização” e depois as políticas de “ajuste”, reforçando a corrente 

neoliberal e de privatização das empresas estatais, e um maior endividamento 

exterior. (MOYORAL, 2009). Existiu um maior gasto por parte do Estado para 

o pagamento da dívida externa, e um déficit de geração de serviços básicos. 

Também foi no final desta década que se constituiu a Confederação de 

Nacionalidades Indígenas do Equador (CONAIE), sendo a principal 

organização indígena e movimento social do país, a qual conta com uma 

intelectualidade indígena e uma diretiva autônoma, o movimento passa a 

formar parte de um ator político importante a partir do levantamento indígena 

de 1990 (LARREA, 2004; MEJÍA, 2009). Além da CONAIE, existe dentro dos 

movimentos sociais representativos a Federação Nacional de Organizações 

Campesinas – Indígenas e Negras (FENOCIN), que também forma parte do 

levantamento e movimento indígena. 

Os anos da década de noventa e do começo do século XXI foram 

bastante conturbados, passando por uma das maiores crise políticas, 

econômicas da época republicana, mostra do desgaste do Estado neoliberal. 

A destituição dos três presidentes eleitos por sufrágio universal – Abdala 

Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) e Lucio Gutierrez (2002-

2005). Existia uma tensão entre um Executivo e um Congresso fragmentado, 

produzindo diversos enfrentamentos entre os poderes, que em casos 
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formularam colisões de último minuto para elaborar reforma mínimas ou um 

retorno ao ponto original de decisão (status quo), provocando uma crise de 

governabilidade (MEJÍA, 2009). Dentro desta crise, também existia um 

descontento da população e manifestações nos três eventos, não apenas do 

movimento indígena, também da classe média das cidades serranas, em 

especial da cidade de Quito. Em meio a estes embates e reformulada a 

Constituição do Equador em 1998, começa a tentativa de um processo de 

descentralização no país. 

A maior crise financeira do história do país foi em 1999, a origem que 

se remonta a governo anteriores, com uma Lei Nacional, impulsionada pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI), que diminuía o controle da 

Superintendência de Bancos sobre as instituições financeiras, produzindo 

uma alta inflação, liberação dos fluxos de capitais, altas taxa de juro nominal, 

a devolução da moeda nacional, o Sucre, levando a quebra do sistema 

financeiro nacional. O Estado saiu ao resgate do setor privado, fazendo-se 

cargo do 72% das entidades de crédito, sendo obrigado a desenvolver 

profundas reformas econômicas tirando os subsídios (gás, combustível e 

eletricidade) e privatização das entidades públicas, assim como a dolarização 

da moeda a 25.000 sucre o dólar (MOYORAL, 2009). 

Será dentro deste contexto nacional, que a partir de 1998 começam 

aparecer projetos de desenvolvimento desde os governos locais, nos 

denominado “gobiernos locales alternativos”. A maioria destes foram prefeitos 

do Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, e da promoção de 

projetos de desenvolvimento local e governança de instituições multilaterais e 

globais como a ONU.  

O Pachakutik passa a ser o braço político do movimento indígena da 

CONAIE, FENOCIN em 1996, mudando o mapa de representação política, 

em especial nos governos locais, que pela primeira vez eram representados 

por indígenas, procurando um selo próprio de gestão, optando pela 

construção de uma democracia ampliada (OSPINA, 2006). Entre os modelos 

de gestão que adotaram, estavam os planos municipais, o orçamento 

participativo ou comitês setoriais locais de obras públicas. 

Cabe ressaltar as características dos municípios e províncias onde 

foram implementados os OP, em sua maioria são pequenos municípios, 
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apenas o caso de Ibarra e Cuenca11 são municípios com cidades médias e 

capitais provinciais. Os restantes vinte oito municípioss pequenos não têm 

uma forte urbanização, tem significativa ou maioria da população indígena, 

também altos índices de pobreza, déficit de infraestrutura básica, em especial 

no campo. Estes municípios pioneiros no caso equatoriano foram por muito 

tempo segregados, considerados ineficientes e desorganizados. Percebe-se 

uma diferença do caso equatoriano com a experiência brasileira, em especial 

dos seus modelos mais conhecidos, das metrópoles de Porto Alegre e Belo 

Horizonte, já que no caso equatoriano os modelos pioneiros vêm de 

experiências de municípioss bastante pequenos, segregados e pouco 

urbanizados, mas com uma forte organização social das bases. 

Dentro dos diversos modelos de OP implementados no país, cita-se 

aqui um dos modelos mais difundidos e reconhecidos nacional e 

internacionalmente, pelo seu desenvolvimento local e correlação entre o 

governo local e as base sociais. O caso do Município de Cotacachi- município 

vizinho de Ibarra-  onde 80% da sua população mora no campo, uma das 

iniciativas que fez deste um modelo bastante citado foi a correlação entre o 

governo municipal e o a base social organizada do município. Representada 

pela Asamblea de la Unidad Cantonal- AUC as organizações indígenas e as 

organizações de mulheres indígenas (ERNESTO, 2010).  

O estudo En las Fisuras del Poder, organizado por Pablo Ospina, 

mostra as experiência de governos locais, entre este Cotacachi, através de 

uma análise do OP, do Planos Municipais e em geral da gestão. Entre as 

conclusões que o trabalho traz é de uma maior participação por parte da 

população do município, em especial das mulheres e jovens, mas também se 

percebe que ainda não se rompeu completamente com um patriarcado 

existente. Acerca do desenvolvimento econômico, existem algumas áreas que 

não tiveram mudanças substancias em especial os serviços básicos, porem 

existem projetos que tiveram respostas bastante afirmativas como foi o caso 

da educação em Cotachachi, com o projeto para combater o analfabetismo 

que passou de 22,34% para 3,04%; outros dos projetos implementados foi o 

                                            
11	No município de Cuenca a primeira experiência OP, foi implementada apenas para as 
paróquias rurais (UN-HABITAT, 2004).	
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turismo comunitário, de produção agrícola comunitária e ecológica (OSPINA, 

2006).  

Este tipo de organização social teve uma repercussão até na 

atualidade. No setor de Intag em Cotacachi, onde foram implementas os 

projetos sobre a agronomia ecológica, é um território em disputa, entre o 

Governo Central em favor da mineração, contra o governo local e 

comunidades que através destes projetos e a organização social como a 

AUC, resistem para que o projeto da mineração não se consolide (BONILLA; 

MALDONADO, 2016, p.93) 

O Equador passou por uma ampla modificação político institucional na 

última década. As eleições de 2006  representaram um momento simbólico do 

fim dos partidos políticos e dos líderes que cooptaram o centro da vida política 

durante vinte e oito anos, dando popularidade ao recém formado partido 

Alianza País- AP sendo seu representante principal Rafael Correa, quem 

ganhou as eleições presidências no sua primeira candidatura.  

O Governo de Rafael Correa (2007-2017) veio com um forte enfoque 

do denominado pós-neoliberalismo e o lema autodenominado de “Revolución 

Ciudadana”. Para o autor Andres Mejía, a formulação de políticas públicas no 

novo projeto tem três características: uma dramática concentração de poder 

nas mãos do Executivo; uma sensível redução de atores com poder de veto e 

uma notável ausência de atores dirimentes o mecanismo de controle que 

vigiem a gestão do governo (MEJÌA, 2009, p.209). 

Percebe-se também que esta última década existe uma proposta de 

um Estado de bem estar social. O Equador foi o país que mais diminui a 

desigualdade na região, 1,3 milhões de sairão da pobreza –em termos de 

ingressos- e a pobreza extrema foi diminuiu em um 7.7 %, assim como, a 

redução da desigualdade social em 2006, o 10% da população mais rica do 

país, ganhava 42 vezes mais a media do ingresso gerado pelo 10% mais 

pobre, no ano de 2014, essa diferença diminuiu 22 vezes (MUÑOZ, 2015).  

Dentro desta proposta de neo-institucionalismo no Equador, a estrutura 

legislativa também foi modificada entre as que modificaram o nosso objeto de 

estudo estão: a Constituição da República de Equador-CRE, de 2008; o 

Código Orgânico de Ordenamento Territorial de Autonomia e 

Descentralização-COOTAD de 2010; Código Orgânico de Planejamento e 
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Finanças Públicas-COPFP de 2010, da Lei Orgânica de Participação Cidadã–

LOPC de 2010, e Lei Orgânica de Transparência e Acesso à Informação 

Pública-LOATIP de 2010, além do quinto poder do país, o Conselho de 

Participação Cidadão e Controle Social - CPCCS. Esta Legislação Nacional 

modificou significativamente os modelos pioneiros de OP implementados no 

país, que passaram agora a ser instâncias de participação em escala 

nacional. Três aspectos serão analisados ao longo deste trabalho: a 

descentralização do país modificou as competências para cada escala de 

GAD; o modelo de participação cidadã estruturado desde o Estado Central, 

modificando os processo de participação popular; e os aspectos da justiça 

redistributiva implementado através do cálculo para repasse de dinheiro do 

Governo Central aos GADs. 

Compreende-se a importância de uma abordagem multiescalar para o 

desenvolvimento, articulando elementos das escalas nacional, municipal e 

local. Reconhece-se que na última década houve um modernização do 

aparato do Estado, uma melhorias na infraestrutura e crescimento econômico 

no país com uma preocupação de superar as contradições sociais. Porém, 

coube a este estudo verificar e avaliar as implicações desses fenômenos no 

desenvolvimento local.  

Retoma-se assim o segundo motivo da escolha, o desenvolvimento 

local, como um objetivo a ser alcançado por processos como o OP. Para o 

autor José Luis Coraggio “La dialéctica del desarrollo consiste en ir 

avanzando en espiral, a partir de una realidad que queremos superar, pero 

contando con los elementos de esa realidad en proceso de transformación” 

(2003, p.1). Portanto, processos como OP vão conseguir aportar ao 

desenvolvimento sempre que contemplem os elementos e especificidades da 

realidade local do Município de Ibarra. Os elementos, econômicos, políticos 

sociais e culturais devem ser levados em consideração, não como pré-

requisitos e sim como componentes do desenvolvimento (CORAGGIO, 2003). 

Um dos requisitos necessários para o desenvolvimento local é 

democratizar os governos locais, substituindo práticas corruptas e clientelistas 

por processos transparentes e participativos (ALTSCHULER, 2008, p.39). A 

participação deve compreender o empoderamento dos atores sociais, 

afirmando as identidades dos sujeitos e grupos, reconstruindo o sentimento 
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de pertencimento, dando ênfase tanto nos direitos como deveres (ORTIZ, 

1999, p.65)  

Percebe-se como vários dos autores colocam a participação como um 

requisito para o desenvolvimento local, porém o êxito dessas iniciativas 

demanda que a participação não tenha somente um caráter consultivo. A 

correlação equitativa entre o governo local e os distintos atores sociais 

garante um processo horizontal e democrático. 
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4. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO GAD IBARRA: O DESENHO 
INSTITUCIONAL E GESTÃO  

 
O Orçamento Participativo no GAD Municipal de Ibarra é um processo 

que passou por vários modificações ao longo das quase duas décadas de sua 

implementação. Especificamente na última década que se reforço o papel o 

Estado-nação se modificaram vários processo de décadas anteriores como a 

descentralização e o orçamento participativo. No presente capítulo verifica-se 

as verticalidades existentes dentro do processo do OP em especial o papel do 

Governo Central como regulador do ordenamento territorial e políticas 

públicas de participação e como isto interfere no GAD Municipal de Ibarra. 

Para isso três temáticas são apresentadas: a primeira a descentralização do 

Equador e as atuais competências que exerce o GAD de Ibarra, a segunda 

modificação desde normativa local do processo até o ajuste a atual 

Legislação Nacional e por último a gestão do OP dentro da Prefeitura do GAD 

do Município de Ibarra. 

A descentralização é um tema que tangue ao processo do OP desde o 

começo da sua implementação, tal como, veremos a seguir no caso 

equatoriano o OP e a descentralização são processos que passaram por 

momentos históricos similares, especificamente no caso da descentralização 

é um processo ainda em andamento, o qual modifico a dinâmica territorial no 

país, em especial no que diz respeito a relação entre o Governo Central e os 

distintos níveis de GADs. 

A modificação da Normativa Orçamento Participativo (1998-2012) no 

município, mostra com claridade  os avances e restrições de um processo que 

começo desde uma escala local e o que teve uma significativa modificação 

quando o OP passar a ser um processo de  escala nacional. Percebe-se que 

a hegemonia de uma ordenança simplifica e agiliza o processo entre os 

distintos GADs, porém alguns avanços e especificidades desde o processo 

local não foram levados em consideração. 

Por último verifica-se como é gerido o OP a partir da Prefeitura do GAD 

Municipal de Ibarra, corrobora a compreender dinâmica interna dentro das 

distintas Direções da Prefeitura sua relação com os atores sociais.  

Verificando a organização do calendário nacional e comprovando se cumprem 
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com as disposições nacionais, seguindo os prazos do Plano Operativo Anual 

(POA), bem como o vinculo ou não do processo do OP com o  Plano de 

Desenvolvimento e Ordenamento Territorial PDeOT.  

 
4.1. A DESCENTRALIZAÇÃO E AS ATUAIS COMPETÊNCIAS DO GAD 
MUNICIPAL DE IBARRA 
 

Este processo de descentralização, no caso equatoriano, começou na 

volta à democracia em 1979. Porém será nas últimas duas décadas e a partir 

da Constituição de 1998 e 2008 - marcadas por processos históricos 

diferenciados, como foi citado anteriormente-, que de fato existiu um processo 

de transferências de competências desde o Governo Central aos governos 

setoriais, com algumas diferenças em cada década como descrito a seguir. 

A partir da Constituição de 1998, foram transferidas algumas 

competências para os governos setoriais, mas este processo não tinha um 

caráter de obrigatoriedade, pelo qual nos dez anos de vigência da 

Constituição, não se conseguiram grandes avanços de descentralização e sim 

esforços duplicados. Além da carta magna, algumas das leis que deram 

suporte a este processo foram as seguintes leis: a Lei Regímen de Municipal, 

a Lei Regímen Provincial, a Lei Orgânica das Juntas Paróquias Rurais e 

Regulamento e a Lei Especial de Transferência do 15% do Orçamento 

Nacional para os Governos Seccionais, denominada Lei do 15%.  

Neste primeiro período o nível de governo municipal será o que tem 

maiores competências transferidas e maiores recursos, porém as 

transferências ainda não eram obrigatórias, deviam ser solicitadas, sendo 

legadas competências apenas para os governos seccionais que garantiram 

seu cumprimento. Entre as competências que os municípios podiam cumprir 

estavam: turismo; de meio ambiente; de bem estar social; da educação; da 

habitação e da saúde,  maioria de transferência que foram efetivadas eram 

nas áreas de turismo e de meio ambiente, a soma entre as duas chega a 56% 

do total (BARRERA, 2007). 

Percebe-se que será a partir desta Legislação Nacional em especifico 

Lei Orgânica das Juntas Paróquias Rurais que as paróquias começaram a se 

conformar como governos seccionais, na procura de um maior 
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desenvolvimento local e autonomia, já que são as escalas de governos 

seccionais mais vulneráveis no que concerne à infraestrutura e a experiência 

em gestão burocrática, no entanto tem uma alta organização social e 

comunitária. Dos governos das paróquias rurais, apenas 21% tem um local 

próprio, 90% dos servidores dessas paróquias não possuem capacitação 

técnica e apenas 28% dos presidentes dos governos rurais tem um nível de 

instrução superior (TORRES, 2007).  

A atual Legislação Nacional e Constituição de 2008 foi mais impositiva 

na descentralização, estipulando o Equador como um país unitário, mas que 

seria administrado de maneira descentralizada (ECUADOR, 2008). Esta 

administração é feita a partir de distintos níveis de Governos Autônomos e 

Descentralizados - GADs, se dividem entre os já conhecidos governos 

secionais das províncias, municípios e paróquias rurais. Implementam-se 

algumas divisões territoriais novas como: as regiões, distritos metropolitanos 

e regimes especiais por aspectos ambientais ou étnicos (indígena, afro 

equatoriana e montubio). As mudanças que vieram com a criação das 

regiões, e dos regimes especiais étnicos e ambientais, não serão 

aprofundadas devido a que não interferem direto com o estudo, assim como, 

até a data atual não foram consolidadas nem as regiões, nem regimes 

especiais indígenas, negros ou montubios e existe apenas um regime 

especial reconhecido que é o GAD de Galápagos devido a sua importância 

ambiental. 

No quadro 2 se encontram especificadas as competências obrigatórias 

desde o Governo Central, dos distintos níveis de GADs- como: as províncias, 

municípios-distritos metropolitanos e paróquias rurais.  
 

QUADRO 2. COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS DE CADA NÍVEL DE GOVERNO 
NÍVEL DE 

GOVERNO COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS 

ESTADO 
CENTRAL 

1. A defesa nacional, proteção interna e ordem pública; 

2. As relações internacionais; 

3. O registro de pessoas, nacionalização de estrangeiros e controle migratório; 

4. A planificação nacional; 

5. As políticas econômicas, tributária, aduanas, tarifas; fiscais e monetárias; 

6. As políticas de educação, saúde, seguridade social, moradia; 

7. As áreas naturais protegidas e os recursos naturais; 

8. O manejo de desastres naturais; 
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9. As políticas que correspondem a aplicar os tratados internacionais;  
10. O aspecto radioelétrico e o regime geral de comunicações e telecomunicações; portos e 
aeroportos; 
11. Os recursos energéticos; minerais; hidrocarbonetos; hídricos; biodiversidade e recursos 
florestais; 
12. O controle e administração das empresas públicas nacionais. 

13. Gestar a cooperação internacional para o cumprimento de suas competências. 

GOVERNOS 
AUTÔNOMOS 
PROVINCIAIS  

1. Planejar o desenvolvimento provincial e formular os correspondentes planos de 
ordenamento territorial, de maneira articulada com o planejamento nacional, provincial, 
municipal e paroquial; 
2. Planejar, construir e manter o sistema de vias de âmbitos provincial, que não incluam as 
zonas urbanas; 
3. Executar, em coordenação com o governo regional, obras em bacias e micro bacias; 
4. A gestão ambiental provincial; 

5. Planejar, construir, operar e manter sistemas de irrigação; 

6. Fomentar a atividade agropecuária; 

7. Fomentar as atividades produtivas provinciais; 

8. Gestar a cooperação internacional para o cumprimento de suas competências. 

GOVERNOS 
AUTÔNOMOS 
MUNICIPAIS/ 
DISTRITOS 

METROPOLI- 
TANOS 

1. Planejar o desenvolvimento municipal e formular os correspondentes planos de 
ordenamento territorial de maneira articulada com o planejamento nacional, regional, 
provincial e paroquial, com o fim de regular o uso do solo e a ocupação de solo urbano e rural; 

2. Exercer o controle sobre o uso e ocupação do solo no município; 

3. Planejar, construir e manter a mobilidade urbana; 
4. Prestar os serviços públicos de agua potável, esgoto e tratamento de aguas, gestão do lixo 
e atividades de saneamento ambiental e aquele que estabeleça a lei; 
5. Criar e modificar ou suprimir através de ordenanças, taxas e contribuições especiais de 
melhoras; 
6. Planejar, regular e controlar o trânsito e o transporte público do território municipal; 
7. Planejar e construir e manter a infraestrutura física e os equipamentos de saúde e 
educação, assim como os espaços públicos destinados ao desenvolvimento social, cultural e 
esportivo de acordo com a lei; 
8. Preservar e manter e difundir o patrimônio arquitetônico, cultural e natural do município e 
construir espaços públicos para estes fins; 
9. Formar e administrar os cadastros imobiliários urbanos e rurais; 
10. Delimitar, regular, autorizar e controlar o uso das praias do mar, ribeiras e leitos de rios e 
lagoas e lagos, em prejuízo das limitações que estabeleça a lei; 
11. Preservar e garantir o acesso efetivo das pessoas ao uso de praias do mar, ribeiras de 
rios, lagoas e lagos; 
12. Regular, autorizar e controlar a exploração de materiais áridos e pétreos, que se 
encontram nos leitos de rios, lagos, praias de mar e canteiras; 
13. Gerir os serviços de proteção, socorro e extinção de incêndios;  

14. Gerir a cooperação internacional para o cumprimento de suas competências. 

GOVERNOS 
AUTÔNOMOS 
PAROQUIAIS 

RURAIS 

1. Planejar o desenvolvimento paroquial e formular em coordenação com o governo municipal 
e provincial; 
2. Planejar, construir e manter a infraestrutura física, os equipamentos e os espaços públicos 
da paróquia, contido nos planos de desenvolvimento e inseridos nos orçamentos participativos 
anuais; 
3. Planejar e manter, em coordenação com os governos províncias, a via paroquial rural; 
4. Incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas comunitárias, a preservação da 
biodiversidade e a proteção do meio ambiente; 
5. Gerir, coordenar e administrar os serviços públicos que sejam delegados o decentralizados 
por outros níveis de governo; 
6. Promover a organização dos cidadãos das comunas e recintos e demais assentamentos 
rurais, com o caráter de organização territorial de base; 
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7. Geri a cooperação internacional para o cumprimento de suas competências; 

8. Vigiar a execução de obras e qualidade dos serviços públicos. 
FONTE: CONSTITUIÇÃO DO EQUADOR 2008 E COOTAD 2010, COPFP 2010. 

Elaborado pela autora 
 

Para que as competências sejam transferidas de maneira progressiva 

e definitiva desde o Governo Central, a partir de 2010 desenvolveu-se um 

Modelo de Equidade Territorial- MET. Através do MET, as seguintes 

porcentagens do Orçamento Geral do Estado foram designadas para a 

transferência: 21% dos ingressos permanentes e 10% dos ingressos não 

permanentes. Desse valor, foram divididos os ingressos para cada nível de 

governo da seguinte maneira: 27% para GADs Provinciais, 67% para GADs 

Metropolitanos e Municipais e 6% para os GADs das paróquias rurais 

(ECUADOR, 2010a, p. 100).  
 A divisão destas porcentagens entre os GADs da mesma escala 

também se encontra especificada dentro do MET estipulada no COOTAD, Art. 

193 a fórmula estipulada utiliza variáveis como: tamanho da população; 

densidade da população; necessidades básicas insatisfeitas hierarquizadas; 

cumprimentos em melhorar a qualidade de vida, capacidade fiscal, esforços 

administrativos; cumprimento de metas do Plano Nacional de 

Desenvolvimento Nacional e de cada Plano Desenvolvimento e Ordenamento 

Territorial dos GADs (ECUADOR, 2010a). Estas variáveis vão além dos 

dados demográficos, avaliando também um cumprimento de estratégias 

implementando desde o Governo Central e de gestão por parte do GADs. 

Através de ditos mecanismos percebe-se que os planos, passam a ser um 

eixo importante dentro da gestão, levando em consideração que os eixos 

principais são ditados desde o Governo central. 

Dentro das competências detalhadas, percebe-se como os GADs 

Províncias fazem parte da atual escala de governo médio, o qual foi debilitado 

pela possibilidade de criações de regiões. Em geral estes foram e continuam 

sendo responsáveis pelos setores rurais, com competências como o sistema 

viário (zona rural), as bacias hidrográficas , gestão ambiental e agropecuária.  

Os GADs dos Municípios adquiriram maior relevância, pela sua 

quantidade de competências, portanto recebem maiores recursos. Para 

analisar o processo de descentralização especificamente no GAD do 
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Município de Ibarra, no quadro. 3 apresenta-se as competências já 

executadas e em andamento da transferências. 

 
QUADRO 3. NÍVEL DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZAÇÃO DO GAD-IBARRA 

CONSTITUIÇÃO ART. 264 NIVEL EXECUÇÃO DATA DE 
TRANSFERÊNCIA 

1. Planejar o desenvolvimento cantonal e 
formular os correspondentes planos de 
ordenamento territorial, de maneira articulada 
com o planejamento nacional, regional, 
provincial e paroquial, com o fim de regular o 
uso e a ocupação do solo urbano e rural. 

Execução total Transferência anterior da 
Constituição 2008 

2. Executar o controle sobre o uso e ocupação 
do solo no município. Execução total Transferência anterior da 

Constituição 2008 
3. Planejar, construir e manter viabilidade 
urbana. Execução parcial Transferência dezembro 

2014 
4. Prestar os serviços públicos de agua 
potável, esgoto, depuração de agua residuais, 
tratamento dos resíduos sólidos, atividades de 
saneamento ambiental e aquele que a lei 
estabelecer. 

Execução total Transferência anterior da 
Constituição 2008 

5. Criar, modificar o remover mediante 
ordenanças, taxas e contribuições especiais 
de melhoras. 

Execução  total Transferência anterior da 
Constituição 2008 

6. Planejar, regular e controlar a mobilidade e 
transporte público dentro do seu território 
cantonal. 

Nova Transferência em abril 
2012 

7. Planejar, construir e manter a infraestrutura 
física e os equipamentos de saúde e de 
educação, assim como, os espaços públicos 
destinados ao desenvolvimento social, cultural 
e esportivo de acordo com a lei. 

Nova Emenda constitucional 
em trâmite 

8. Preservar, manter e divulgar o patrimônio 
arquitetônico, cultural e natural do cantão e 
construir os espaços públicos para estes fins. 

Nova Transferência maio 2015 

9. Formar e administrar os cadastros 
imobiliários urbanos e rurais. Execução total Transferência anterior da 

Constituição 2008 
10. Delimitar, regular, autorizar e controlar o 
uso das praias do mar, beiras e leitos dos rios, 
lagoas, sem prejuízo das limitações que 
estabelece a lei. 

Execução total de 
uso de solo 

Transferência anterior da 
Constituição 2008 

11. Preservar e garantir o acesso efetivo de 
pessoas ao uso de praias do mar, beiras de 
rios e lagoas. 

Execução  total Transferência anterior da 
Constituição 2008 

12. Regulamentar, autorizar e controle a 
exploração de materiais argilosos e pétreos, 
que se encontram nos rios, lagoas e praias de 
mar e pedreiras. 

Execução parcial Transferência em 
novembro 2014 

13. Gestão dos serviços de prevenção, 
proteção, socorro e extinção de incêndios Execução parcial Transferência em 

dezembro 2014 
14. Gestão da cooperação internacional para o 
cumprimento das suas competências. Nova Transferência em 

setembro 2011 
FONTE: SENPLADES, 2015. Elaborado pela autora 
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Percebe-se que a transferência de algumas das competências, iniciou-

se desde o processo da Constituição de 1998 e que continua segundo os 

regulamentos atuais. Metade das competências já estão sendo executadas 

em sua totalidade, enquanto o restante está em trâmite ou em execução 

parcial. Entre as competências que já estão sendo executadas está: o 

planejamento municipal; o controle do uso de solo; a infra estrutura básica; 

elaboração e modificação de ordenanças e cadastro imobiliários, com relação, 

aos equipamentos de saúde, educação e espaços públicos é um 

competências nova.  

Dentro de um panorama geral do país percebe-se que para o 

cumprimento de algumas desta competências os GADs se organizaram em 

mancomunidades em especial os municípios, sendo que aqueles que tinham 

maior experiências administrativa se articulam com outros de menor 

experiência (ORBES, 2016). No caso do Município de Ibarra, foram realizadas 

as mancomunidades como, Mancomunidad del Norte, responsável pela 

competências do trânsito; Mancomunidad Pesillo de Imababura, responsável 

pela competências do serviço de água potável. 

Os GADs de Paróquias Rurais são as menores escalas de governo, é 

o único nível de GAD onde se cita ao Orçamento Participativo sendo 

responsáveis pelo planejamento, e a fiscalização das execução do OP a partir 

dos recursos e das competências do GAD maiores como o Municipal e 

Provincial, de acordo ao COOTAD. 
Artículo 145.- Ejercicio de la competencia de infraestructura física, 
equipamientos y espacios públicos de la parroquia rural.- A los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales les 
corresponde, concurrentemente y en coordinación con los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales y municipales, según 
corresponda, planificar, construir y mantener la infraestructura física, 
los equipamientos y espacios públicos de alcance parroquial, 
contenidos en los planes de desarrollo y acorde con sus 
presupuestos participativos anuales. Para lo cual podrán contar con 
la concurrencia y apoyo de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y municipales (ECUADOR, 2010ª, p. 
85). 
  

 
Sendo assim os GADs Paróquias são responsáveis pela elaboração 

dos planos e projetos  que através dos OP tanto provinciais como municipais, 

podem ser executados. De acordo ao descrito anteriormente este nível de 

governo em sua maioria tem uma experiência e capacidade de gestão menor, 
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portanto isto dificulta a possibilidade de execução de projetos técnicos e ao 

processo de efetivação do OP.  

No debate desenvolvido na FLACSO-Equador sobre o “Balance de la 

Descentralización en el Ecuador en el Periodo 1998 a 2016” o pesquisador 

Santiago Ortiz, analisa este processo no país colocando alguns pontos 

chaves que interessam na presente pesquisa. O primeiro reconhece-se a 

modernização e racionalização do Estado através da desconcentração de 

competências, colocando uma ênfase que o principal agente regulador deste 

processo o Governo Central, particularmente o Executivo (SANTIAGO, 2007). 

Nota-se que o autor utiliza o termo de desconcentração de competências, 

antes de afirmar de fato uma descentralização. No que diz respeito, a 

participação cidadã, não se encontram grandes avanços, pelo contrário existe 

uma preocupação de um desandar de processos deliberativos e autogestão 

investidos já por governos locais (SANTIAGO, 2007).  

 
4.2. METAMORFOSES DO PROCESSO NORMATIVO DO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO (1998-2012) NO GAD DO MUNICÍPIO DE IBARRA 
 
 O Orçamento Participativo deu seus primeiros passos no Município de 

Ibarra em 1998, no governo do Prefeito Mauricio Larrea (1996-2005)12 do 

partido de centro-esquerda, Izquierda Democratica (ID). A principio é 

aprovado pelo Conselho Legislativo do Município a Ordenanza de 

Participación Económica Ciudadana em janeiro de 1998 . Além da normativa, 

foi elaborado o Plan Estratégico de Desarrollo del Cantón Ibarra 1999, entre 

as estratégias estipuladas para o planejamento e gestão se encontram 

propostas de uma maior participação cidadã (IBARRA, 1999). Neste primeiro 

período o OP não se consolida. Portanto será quando se substitui a 

regulamentação com Ordenanza que Reglamenta la Asignación, Distribución, 

Ejecución Seguimiento, Control y Evaluación del Presupuesto Participativo, 

aprovada em fevereiro de 2003, que começa a gestão do processo de OP. 

 No seguinte governo o Prefeito Pablo Jurado (2005-2009), também do 

partido ID da continuidade ao processo do OP com mais duas modificações 

                                            
12	A primeira eleição de 1996 representa o partido Izquierda Democratica, para sua reeleição 
se junto aos partidos Pachakutik e Movimiento Popular Democratico (MPD)	
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da sua regulamentação Ordenanza que Reglamenta la Asignación, 

Distribuición, Ejecución Seguimiento, Control y Evaluación del Presupuesto 

Participativo, em 2005 e 2008.  Em suma, não se modifica a estrutura da 

anterior ordenança, apenas se aumentam as porcentagens de recursos 

alocados para o OP, e  começa a se separar uma porcentagem dos recursos 

alocados para os grupos prioritários.  

 Dentro destes períodos existe também um apoio por parte de 

organizações multilaterais como BTC Belgian Development Agency. que em 

conjunto com a Prefeitura elaboravam cartilhas com o Plan de Inversión 

Presupuesto Participativo para divulgação do processo e gestão do OP e um 

balanço anual  das obras priorizadas nas paróquias rurais e urbanas 

(IBARRA, 2007). No final do período de 2007 foi elaborada uma Auditoria 

Social para avaliar o processo de OP desde 2004 até 2007, fiscalizando a 

porcentagem dos recursos alocados e executados do OP, assim como o tipo 

de obras executadas em cada uma das paróquias .  

 As modificações elaboradas em 2012 durante o governo do Prefeito 

José Martins (2009-2014) representante do partido político Alianza País, 

foram as que mais modificaram o modelo original, devido a conjuntura 

nacional. A ordenança vigente Ordenanza que Norma el Funcionamento del 

Sistema de Participação Ciudadana y Control Social del Cantón Ibarra, segue 

o padrão difundido pelo Conselho de Participação Cidadã e  Controle Social 

(CPCCS) que  esta  adaptado a atual Legislação Nacional: CRE 2008; 

COOTAD 2010; COPF 2010, LOPC 2010, e LOATIP 2010. A ordenança 

vigente, não trata apenas do tema sobre do OP, os outros temas também 

tratados são o planejamento com participação, controle social e instancias de 

participação 

  O quadro 4 está dividido a partir de alguns aspectos, para a 

comparação entre as ordenanças já elaboradas. Em geral percebe-se, que se 

as ordenanças antigas foram elaboradas e modificadas desde a experiência 

local, no caso da ultima ordenança segue a Legislação Nacional. Foi marcado 

em azul os códigos e leis nacionais onde se encontram os artigos 

correspondentes das distintas leis e códigos orgânicos vigentes. 
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QUADRO 4. COMPARAÇÃO DAS ORDENANÇAS ELABORADAS SOBRE O OP NO 

MUNICÍPIO DE IBARRA 
 

Ordenança 
Participação 
Econômica 

Ordenança que 
regulamenta a 

alocação, distribuição, 
execução, seguimento, 
controle e avaliação do 

OP 

Ordenança que 
regulamenta a 

alocação, distribuição, 
execução, seguimento, 
controle e avaliação do 

OP 

Ordenança que 
Normatiza o 

Funcionamento do 
Sistema de 

Participação Cidadã e 
Controle Social do 
Município de Ibarra 

Prefeito Mauricio 
Larrea  

Prefeito Mauricio 
Larrea  Prefeito Pablo Jurado Prefeito José Martinez 

Emitido 22 jan. 1998 Emitido 13 fev. 2003 Emitido 15 ago. 2005 
Emitido 23 jan. 2008* Emitido 2012 

Objetivo 

Art. 1. Decreta e 
regula a locação e 
distribuição e gestão 
dos recursos que tem 
direito as paróquias 
urbanas zonas 
periféricas urbanas e 
paróquias rurais 

Art.1 Decreta e regula 
a alocação, 
distribuição e gestão 
dos recursos que tem 
direito as paróquias 
urbanas e rurais. 
Através das 
assembleias de 
participação  

Art.1 Decreta e regula 
a alocação, 
distribuição e gestão 
dos recursos que tem 
direito as paróquias 
urbanas e rurais. 
Através das 
assembleias de 
participação  

Art. 53. O processo no 
qual a cidadania, de 
forma individual o por 
meio de organizações 
sociais, contribuem 
voluntariamente na 
toma de decisões ao 
respeito do orçamento 
do GAD-I, através dos 
mecanismos que 
estabelece na lei e 
com as autoridades 
eleitas e designadas. 
CRE 2008 Art. 100 
LOPC 2010 Art. 67 

Alocação para o OP 

Art.1-Art. 3 Destinado 
o 20% dos recursos 
econômicos da Lei 
Especial de 
Distribuição 15% do 
Governo Central  

Art. 1.Destinado o 
30%, da liquidação do 
orçamento da Lei do 
15% do ano 
imediatamente 
anterior.  

Art. 1. Destinado 30%, 
da liquidação dos 
orçamentos da Lei do 
15% do ano 
imediatamente 
anterior. Serão 
incrementados em 
cinco pontos a partir 
da  execução do 
orçamento do ano 
2006 até chegar ao 
45% em 2009 (até 
2008)* 

Art.56 Corresponde a 
direção financeira 
determinar antes de 30 
de julho, a estimação 
provisional dos 
ingressos.  
COTTAD 2010 Art.235 
Art.54 no Município de 
Ibarra se determina 
que o valor destinado 
não pode ser menor 
que do ano anterior  

Destino da alocação do OP 

Art.2 Planos de 
desenvolvimento 
econômico, cultural e 
social, levando em 
consideração a uma 
melhor qualidade de 
vida nos setores de 
menor 
desenvolvimento.  

Art. 2. Destinado aos 
planos de 
desenvolvimento 
locais participativos 
dando prioridade aos 
atores em assembleias 
das respectivas  

Art.2. Destinado aos 
planos de 
desenvolvimento 
locais participativos 
dando prioridade aos 
atores em assembleias 
das respectivas 

Art. 56 a Assigna-se 
de acordo aos planos 
de  desenvolvimento.  
COTTAD 2010 Art.215 
LOPC 2010 Art. 69 
Art. 60. As prioridade 
de gasto se 
estabelecerão desde 
as unidades básicas 
de participação e 
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FONTE: PREFEITURA DO GAD DE IBARRA (1998, 2003, 2005, 2008, 2012b). Elaborado 
Autora 

 
Reconhece-se a necessidade da modificação da Ordenança do OP para 

que siga a Legislação Nacional e o processo de descentralização e de gestão, 

unificada em concordância como os distintos níveis de GADs, porem alguns 

pontos nos chamam atenção sobre a normativa atual; a alocação dos 

recursos; a divisão do recurso entre as paróquias; a porcentagem dos 

recursos para os grupos prioritários; e o controle e fiscalização do processo. 

Percebe-se que desde o principio o OP foi um processo conexo a 

descentralização, já que os recursos utilizados na primeira década do OP, 

foram assignados desde a Lei de Descentralização do 15%. Dentro da 

alocação destes recursos, foram destinados porcentagens especificas e a 

serão recolhidas pela 
assembleia municipal. 

Distribuição dos recursos alocados  
Art. 4  A. O 50% se 
distribuirá de a acordo 
ao fator da distribuição 
do índice de 
necessidade básicas 
insatisfeitas. B. O 50% 
será alocado nas 
paróquias urbanas e 
rurais de maneira 
igualitária 

Art. 4 A distribuição 
para cada paroquia 
será feita a traves de 
pontuação : A. 
Participação cidadã 
(5); Carência de 
serviços (4), 
população(2).  

Art. 4. A distribuição 
para cada paróquia 
será feita a traves de 
pontuação: A. 
Participação cidadã 
(5); Carência de 
serviços (4); 
População(2); 
Contribuição fiscal (1).  

Não se determina na 
ordenança uma 
distribuição do OP 
entre paróquias, 
apenas  se estipula no 
Art. 64 um quadro para 
qualificação das obras 
e projetos priorizadas 
nas assembleias 
locais. 

Grupos prioritários (mulheres, crianças, jovens e pessoas com deficiência) 

Art. 5 Do 20% dos 
recursos  destinados 
em partes iguais  para 
as paróquias, será 
utilizado para o 
departamentos de 
esporte e cultura 

	

Art. 6. Em cada 
paróquia será alocado 
uma porcentagem do 
15% para grupo 
vulneráveis, as quais 
serão definidas em 
assembleias.  

Art. 63. Conforme ao 
COOTAD, assigna-se 
do orçamento pelo 
menos 10% de seus 
ingressos no 
tributários . 

Execução das obras e projetos do OP 

	

Art. 7. As Empresas 
Municipais de Ibarra, 
tem a obrigação de 
garantir a 
aplicabilidade. 

Art. 8. As empresas 
municipais de Ibarra, 
tem a obrigação de 
garantir a 
aplicabilidade. 

Na ordenança não se 
define o órgão, mas de 
acordo com o 
COTTAD define as 
competências 
exclusivas de cada 
uns dos GADs  

Controle e fiscalização de gastos do OP 

	

Art. 10. Os 
representantes da 
Juntas Paróquias são 
os repensáveis de 
conferir a execução de 
dita ordenança.  

Art. 11. Os 
representantes da 
Juntas Paróquias são 
os responsáveis de 
conferir a execução de 
dita ordenança.  

Art. 70 Rendição dos 
contas através do 
acesso a informação 
pública e o processo 
de rendição de contas. 
LOATIP 2010   
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medida que se modificavam as ordenanças foram aumentando. A normativa 

anterior determinava a formula de cálculo para a distribuição destas alocação, 

entre as paróquias, entre as variáveis utilizadas e as que tem maiores pontos, 

se encontram a participação cidadã e a carência de serviços.  

Na ordenança vigente os aspectos acerca da quantia para alocação dos 

recursos para OP se confunde com a base orçamentária. Segundo o Art. 215 

do COOTAD, os orçamentos de qualquer escala de GAD deve ser elaborado 

de forma participativa e seguindo os PDeOTs elaborados, em concordância 

com o marco do Plano Nacional de Desenvolvimento (ECUADOR, 2010a). 

Porém cabe uma dúvida se de fato nas assembleias sobre o OP é discutida o 

total da base orçamentária?  

Tanto na ordenança vigente na seção do Orçamento Participativo –Art. 

58-, como no COOTAD – Art. 236-, se estipula base do Orçamento da 

seguinte forma.  
 La base para la estimación de los ingresos será la suma resultante 
del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres 
años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior. 
La base así obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las 
perspectivas económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio 
vigente y para el año en que va a regir el presupuesto, o de acuerdo 
a las nuevas disposiciones legales que modifiquen al rendimiento de 
la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad a las mejoras 
introducidas en la administración tributaria (ECUADOR, 2010a; 
IBARRA, C. M., 2012) 
 

Porém, a partir do que foi analisado tanto no campo elaborado, como na 

prestação de contas dos últimos três anos disponíveis na página web da 

Prefeitura, percebe-se que a alocação especificamente para o OP e sua 

distribuição dentro das paróquias, são determinados dentro da Prefeitura de 

Ibarra em especifico pelo Executivo em conjunto com a Direção Financeira.  

Verifica-se na prestação de contas do atual governo do Prefeito Alvaro 

Castillo (2014-2018), que a alocação dos recursos programados para o OP do 

ano de 2014 foi $ 2,640,000 de dólares que corresponde ao 4,25% da base 

orçamentaria (IBARRA, 2014); no ano de 2015, foram planificados $ 

3.913.009 de dólares, sendo o 4,17% da base orçamentaria (IBARRA, 

2015a); e no ano de 2016, foi planejado $ 5.093.982 sendo o 5,99 % do 

orçamento (IBARRA, 2016). Lamentavelmente dos anos anteriores não 

existem os registro da alocação do recursos do OP em conjunto com o 

Orçamento Geral disponíveis no pagina web, segundo os agentes da 
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Prefeitura os arquivos de governos anteriores, da Direção de Participação 

Cidadã da Prefeitura, foram apagados, sendo assim os dados existentes se 

encontram nos PDeOTs, e são resumidos. 

De igual forma a divisão dos recursos do OP entre as paróquias não 

está estipulado na ordenança vigente. Verifica-se no campo  elaborado que 

nos últimos anos de governo a principio se  distribuí o mesmo valor para 

todas as paróquias e bairros urbanos, sendo assim, o propósito de uma 

justiça redistributiva fica restringido, assim como não existe uma proposta de 

debate de acerca do Orçamento Participativo do Município como um todo ou 

pelo menos nas paroquias urbanas que conformam a cidade. 

Portanto na ordenança vigente não se estabelecem regras claras tanto a 

alocação dos recursos para o OP, como sua divisão entre paróquias, parece 

ser que o que se entende por orçamento participativo, é a divisão de 

determinados recursos entre as comunidades e bairros, para que a população  

escolha obras prioritárias em assembleias. 

O outro aspecto referente aos grupos prioritários, desde as ordenanças 

anteriores o grupo que abarca mulheres, crianças, adolescentes e pessoas 

com deficiência, foram levados em consideração, desde as anteriores 

ordenanças, sendo reservado até um 15% do OP para projetos sociais de 

apoio para o grupo. Na atual ordenança este porcentagem foi diminuída para 

10% seguindo a norma nacional do COOTAD, mas a regulamentação 

nacional não restringe que seja apenas 10%, mas que este seja o valor 

mínimo. Portanto, a ordenança do município poderia ter mantido o valor 

anterior do 15%. 

Como foi citado no item anterior, uma das vantagens da 

descentralização é que as competências de cada GAD ficaram esclarecidas, 

sendo assim a fiscalização do andamento e planejamento das obras do OP 

são competências exclusivas dos GADs das paroquias rurais; a execução das 

são responsabilidade do GAD Municipal,  das responsabilidades mas 

necessárias como verificasse no capitulo 2 é  a infra estrutura básica. 

Com relação a fiscalização das obras, anteriormente os representantes 

das paróquias foram os principais responsáveis de conferir o andamento do 

OP, um dos avanços da atual legislação foi Lei Orgânica de Transparência e 

Acesso à Informação Pública-LOATIP, esta determina que a rendição de 
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contas dos órgãos públicos, seja periódica e através dos sites oficiais na 

internet. No site oficial da prefeitura percebe-se que vários dos dados acerca 

do OP são colados na rede, porém é necessário que alguns sejam mais 

específicos, por exemplo, o tipo e contrato da obras para que também seja 

possível realizar seu acompanhamento, como veremos no próximo capítulo 

os dados acerca das assembleias organizadas desde a Direção de 

Participação Cidadã da prefeitura, também são disponibilizada na rede. 

Porém os dados até a  data atual são apenas do período do governo 

municipal vigente. 

No campo desenvolvido percebeu-se uma maior burocracia e 

dificuldade, para a entrega de dados mais específicos acercas das obras e 

projetos desenvolvidos como o OP, o mais preocupante foi a falta de dados 

de anos anteriores ao atual governo, não existe um armazenamento acerca 

do processo em quase duas décadas de implementação. Mostra de que foi 

um processo altamente dependente do interesse das autoridades. 

Em geral percebe-se duas etapas claras acerca da normativa do OP, a 

primeira que se guiou por uma vontade local, com um regimento que foi 

mudando a medida que o processo foi avançando, e uma modificação grande 

através após a mudança da legislação nacional, lamentavelmente ao parecer 

a experiência anterior não foi levada em consideração na atualidades que o 

OP tem uma escala nacional. 

 

4.3. A GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIAPTIVO NA PREFEITURA DO 
GAD MUNICIPAL DE IBARRA. 

 

O orçamento participativo, é gerido a partir da Prefeitura do GAD 

Municipal de Ibarra, dentro das direções responsáveis estão: a Direção de 

Participação Cidadã, a Direção de Obras Públicas e a Direção de Finanças. 

Dentro da modernização e instrumentalização do Estado, na atualidade o 

Orçamento Geral do GADs se regue de acordo ao COOTAD, ao longo do 

Capítulo VII se encontram as principais diretrizes para a elaboração dos 

orçamentos. Determina-se que os orçamentos devem se adaptar aos Planos 

de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial PDeOT , além de ser 

elaborados de forma participativa. (ECUADOR, 2010a). Os PDeOT que são 
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elaborados cada quatro anos, de acordo a cada período de governamental, 

devem seguir as diretrizes do Plano Nacional, existindo uma correlação entre 

os planos das distintas escalas de GADs. 

O orçamento geral anual deve ser elaborado a partir do Plano Operativo 

Anual-POA , contendo uma descrição do projeto da magnitude e importância 

da necessidade pública,  especificação, objetivos e metas, os recursos 

previsto, segundo os programas dos PDeOT (ECUADOR, 2010a, p. 112).  O 

período orçamentário é de um ano fiscal começa 1 de janeiro, até 31 de 

dezembro. No seguinte gráfico 3 mostra-se o calendário do processo do 

Orçamento Geral do GAD no qual se encontra inserido também a forma de 

participação. 

  
GRÁFICO 3 ANO FISCAL DO ORÇAMENTO GERAL DO GAD 

FONTE: COOTAD 2010. Elaborado Autora 
 

30/jul. 
• Estimação da base provisional dos ingressos para el proximo ano. Reponsável a Dir. 
financiera.  

15/
ago. 

•  Calculo definitivo, sinalizando a cada dependencia o servico os limítes dos gastos. 
Responsável o executivo com assesoria da dir. financiera. 

ago-
set 

• 	Priorização dos gastos (obras e projetos). Assembleias nos bairros/comunidade e 
paróquias 

30/set. 
• Os projetos e programas priorizados, devem ser apresentadoa à direção financeira. 

20/
out. 

• 	Anteprojeto do orçamento apresentado para o executivo. Responsável Dir. Financeira. 

Out. • Aprovação do ante projeto na assembleia muncipal, onde se emite uma resolução.  

31/
out. 

• Apresentastação definitdo plano orçamentario ao legislativo. Responsável o executivo 

10/
dez. 

• 	Aprovação do plano orçamentario e projeto de financiamento- Responsável o 
legislativo, assitencia obrigatoria o executivo e o responsável financiero.  

31/ 
dez 

• Praço de clausura não se pode contraer obrigaçoes que afetem ao  orçamento anterior. 

Ano  
fiscal  

• Execução e fizcalização das obras, porgramas e projetos. 
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No caso da Prefeitura do GAD Municipal de Ibarra de acordo ao campo 

elaborado em 2016 a gestão do OP foi executada da seguinte forma: após o 

cálculo definitivo da alocação para OP e sua divisão entre as paróquias - 

determinado pela Executivo como assistência da Direção de Finanças -, foi 

destinado a principio um valor de $3.348.000 de dólares como total de 

recursos para o OP, dividido entre doce paróquias que resulto em um total de 

$279.000 para cada paróquia, valor que se modifica no percurso das 

socializações e execução das obras, como veremos no transcurso dos 

seguintes capítulos. 

A informação acerca da alocação e sua divisão é repassada para 

Direção de Participação Cidadã, responsável organizar as assembleias, onde 

se trabalha a priorização das obras de acordo aos valores estipulados. A 

Direção de Participação Cidadã tem uma maior responsabilidade de 

convocatória e organização das assembleias nas paróquias urbanas, no caso 

dos GADs das Paróquias Rurais é o conselho paroquial que organiza ditas 

assembleias. Dentro das assembleias de priorização das obras para o OP 

sejam nas paróquias urbanas ou rurais deve estar presente de um técnico da 

Direção de Participação Cidadã, da Prefeitura de Ibarra.  

No calendário de 2016, durante os meses de agosto até novembro 

foram desenvolvidas as assembleias para priorização das obras nos bairros, 

comunidades rurais e as assembleias das paróquias rurais. Dentro das 

assembleias devem ser priorizadas pelos menos três opções diferentes obras 

em ordem de relevância de acordo com os recursos destinados, para ser 

analisadas tanto na Direção de Participação Cidadã, Direção de Obras 

Públicas e empresas públicas.  

Uma das maiores dificuldades dentro da gestão do OP por parte da 

Prefeitura do GAD Municipal de Ibarra, foi a falta de divulgação do processo e 

de um cronograma prévio sobre a organização das assembleias do município 

como um todo, que deveria ser divulgado, na pagina oficial, cartilhas 

informativas ou radio pública. Na atualidade a divulgação é responsabilidade 

dos dirigentes das paróquias, comunidades ou dos presidentes do bairro, 

quem fazem de porta vozes da convocatória dentro do bairro, entre maior 

organização social a uma maior assistência por parte da população. Por 

exemplo dentro do campo elaborado para poder assistir as assembleias foi 
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necessário ir regularmente a Prefeitura de Ibarra e perguntar na Direção de 

Participação Cidadã a data, o loca, e horário das assembleias, as quais em 

vários momentos foram cancelas e nem sempre remarcadas. 

Depois das assembleias e de organizados os dados sobre as obras 

prioritárias por parte de Direção de Participação Cidadã são enviadas a 

Direção Financeira para a elaboração do anteprojeto orçamentário, que é 

elaborado em conjunto com o restante de projetos da Prefeitura. O 

anteprojeto orçamentário é socializado dentro da Assembleia Municipal que, 

neste caso, aconteceu no dia 7 de dezembro de 2016 e estiveram presentes 

os representantes das Instâncias de Participação das paróquias. Neste 

evento foi socializado o Orçamento Geral do GAD do Município de Ibarra, e a 

divisão dos recursos alocados para do Orçamento Participativo, como descrito 

no seguinte capitulo. 

 Durante o ano fiscal a Direção de Obras e as Empresas Públicas são 

as responsáveis de executar as obras priorizadas. Os projetos sociais 

priorizados são contratados e executados a partir da Direção de Participação 

Cidadão, sempre em conjunto com os dirigentes das paróquias urbanas e dos 

GADs das paróquias Rurais. Durante a pesquisa de campo percebeu-se que 

a Direção de Planejamento não trabalha dentro do processo do OP, o que 

contradiz uma das principais diretrizes da legislação nacional e municipal pela  

qual se guia e aloca o OP a partir dos Planos de Desenvolvimento e 

Ordenamento Territorial PDeOT. 

 No projeto de pesquisa estava definido trabalhar como a Metodologia 

DELPHI, para que sejam os técnicos que colaborem a um melhor compressão 

da Gestão do OP, lamentavelmente isto não foi possível devido a uma falta de 

resposta e interesse por parte dos técnicos. O Projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e nas primeiras aproximações como a Prefeitura do GAD 

Municipal de Ibarra, obteve-se aprovação do Comité de ética da UFG e do 

órgão público como consta no Anexo 1.  

Ao longo do campo teve-se contato com os técnicos de Direção de 

Participação Cidadã, tanto para ter informação acerca de cronograma das 

assembleias e no acompanhamento destas, como para a petição de 

colaboração como os questionários elaborados acerca do OP. Vários dos 

técnicos acederam a formar parte da pesquisa – assinando o termo de 
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compromisso pertinente – para os quais foi explicado a Metodologia Delphi 

em pessoa, ascendendo voluntariamente a formar parte do processo. Como é 

de conhecimento na metodologia Delphi, a entrevista é escrita e deve ser 

elaborado individualmente, sendo assim os questionários foram enviados aos 

e-mails respectivos dos técnico. Porem não obtivesse resposta, mesmo com a 

persistência conversando com os técnicos e reenvio do e-mail, apenas um 

participante envio o questionário. 

Sendo assim, a Metodologia Delphi não pode ser concluída, a única 

resposta do questionário, ajudo com alguns indícios sobre o estudo, também 

conforme o Anexo 1. No entanto a falta de interesse por parte dos agentes 

responsáveis do OP, pode ser levado em consideração como resultado do 

estudo, que mostra um desvinculo entre agentes e a academia e um 

desinteresse em avaliar o processo.   
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5. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO GAD IBARRA: PARTICIPAÇÃO 
CIDADÃ SOCIALIZAÇÃO OU DEBATE PÚBLICO 
 

Na atual conjuntura do Equador a participação cidadã passou a ser o 

grande slogan do Governo Central, sendo implementado como mais um 

Poder do Estado com a criação do Conselho de Participação Cidadã e 

Controle Social e uma serie de políticas públicas estruturadoras sobre esta 

temática. A seguir verifica-se como esta organização foi elaborada de cima 

para baixo com as denominadas Instancias de Participação, refletindo dentro 

da organização social e no debate ou socialização dentro das assembleias.  

Através da experiência empírica no acompanhamento das assembleias 

sobre  priorização das obras do OP para o ano de 2017,  foi possível verificar 

como nos distintos níveis de assembleis o debate e diferenciado. De fato 

existe um maior dialogo e debate no níveis locais -bairro e comunidade- a 

media que o nível de assembleia aumenta seja este das paróquias ou 

municipal percebe-se que existe apenas uma socialização do processo do 

OP. 

 Por ultimo foi elaborado um levantamento dos dados oficiais dentro da 

pagina web da prefeitura, acerca das atas das assembleias da  priorização de 

obras do OP para 2017, responsabilidade da Direção de Participação Cidadã 

conforme o Anexo 2. Percebe-se que algumas atas não foram elaboradas ou 

publicadas, de algumas das paróquias não existe nenhuma ata. O que 

demostra que existe entre paróquias uma diferenciação da participação e da 

gestão da prefeitura, assim como da articulação entre o governo municipal, os 

conselhos paroquias e a organização social.5.1. SISTEMA DE 
PARTICIPAÇÃO DELIMITADO PELO GOVERNO CENTRAL 
 

Uma das modificações contundentes no Estado do Equador foi quando 

na Legislação vigente se passou dos três poderes: Executivo, Legislativo e 

Judicial, a ter cinco poderes, acrescentando: Conselho Eleitoral e o Conselho 

Participação Cidadã e Controle Social (CPCCS). O CPCCS está composto 

segundo o Art. 207 da CRE 2008, por sete conselheiros e sete suplentes, os 

quais são eleitos através de propostas enviadas pelas organizações sociais 

para um concurso de méritos elaborado pelo Conselho Eleitoral Nacional, 

suas funções duram dois anos até que seja feito um novo concurso 
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(ECUADOR, 2008, p.110). Cabe assim o questionamento que na eleição dos 

conselheiros não ha um processo democrático. Pelo contrário, pesquisas 

desenvolvidas mostram como os conselheiros eleitos da CPCS até 2014, em 

sua maioria já fizeram parte das militâncias dentro do partido Aliança País 

e/ou já tinham trabalhado como funcionários do Estado (HIDALGO, 2012; 

ORTIZ, A., 2014). 

Entre as funções do CPCCS estão o aprofundamento e definição das 

políticas públicas de participação cidadã, as cláusulas e procedimentos de 

participação na toma de decisões públicas, o controle social das contas ou 

poder político e seleção das autoridades sem representação da sociedade 

civil ao nível nacional como local através de suas delegações províncias. 

(ECUADOR, 2010d). Sendo assim é a partir deste conselho que são 

direcionadas cartilhas e de organização e gestão de processos como o OP. 

Um exemplo é o livro Presupuestos Participativos: metodología para la 

construcción del presupuesto participativo en el marco del sistema de 

participación, também foi o conselho que disponibilizou o modelo da 

Ordenanza Tipo para la Implementación del Sistema de Participación de los 

GADs Municipales, Metropolitanos y Provinciales, o qual foi seguido dentro do 

GAD Municipal de Ibarra. 

Betty Tola defende a necessidade de que nos primeiros passos é 

necessário “institucionalizar” a participação cidadã em todo o ciclo da gestão 

pública (it in ORTIZ, A., 2014, grifos nossos). Sendo assim, todos os níveis de 

governos e poderes do Estado devem contar obrigatoriamente com sistemas 

e mecanismos de participação social, porém, percebe-se que estes 

mecanismos foram criados de forma verticalizada, onde o Governo Central é 

o principal agente de ditas políticas. 

Percebe-se que esta instrumentalização foi criada através de uma 

maquinaria complexa de participação cidadã, paradoxalmente limitou os 

principais cenários de ação da sociedade civil na esfera pública (HIDALGO, 

2012) pela desarticulação tanto de movimentos sociais como o indígena, e do 

partido que os representava, através da cooptação de várias das lideranças, 

quanto pela repressão das manifestações, assim como, na intervenção e 

regularização dos processos de participação popular já implantados pelos 

governos locais. 
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 Entre as regulações de mecanismo de participação que se encontram 

na Constituição de 2008 no Art. 100, se estabelece que todos níveis de 

governo devem conformar Instancia de Participação, conformadas por 

autoridade eleitas, representantes do regímen dependente y representantes 

da sociedade de cada âmbito territorial, regidos por princípios democráticos. 

(ECUADOR, 2008, p.70) Entre as funções destas Instancia de Participação se 

encontra: a elaboração dos Orçamento Participativos, e dos Planos de 

Desenvolvimento y Ordenamento Territorial (ECUADOR, 2008, p.70).  

 No caso do GAD Municipal de Ibarra a Ordenança vigente Ordenanza 

que Norma el Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y 

Control Social del Cantón Ibarra especifica a conformação da Instancia de 

Participação no município , assim como, a organização dos conselhos dos 

bairros/comunidades e paróquias urbanas, no caso dos GADs das paroquias 

rurais depende dos regulamentos próprios, mas estas seguem o mesmo 

padrão, o gráfico.4 mostra dita organização. 

 

FONTE: CRE 2008, COOTAD 2010, Elaborado: Autora 
 

GRÁFICO 4 - ORGANIZAÇÃO INSTANCIA DE PARTICIPAÇÃO GAD MUNICIPAL DE 
IBARRA 
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Em primeiro lugar percebe-se como dentro das Instâncias de 

Participação, já estipulada desde a CRE 2008, cria-se uma organização da 

participação verticalizada, que garante a participação do Governo Central, 

através dos representantes do regime dependente. O que é entendido por 

representantes de sociedade de cada âmbito do territorial fica restrito aos 

presidentes dos bairros e comunidades, cabendo o questionamento de onde 

ficam outros autores cruciais como os movimentos sociais, sindicatos, 

coletivos e cooperativas de bairros. De igual forma, ao referir-se ao conselho 

de um nível local, será que apenas a eleição de um representante dos 

diferentes setores e dos grupos prioritários, garante que existam mesas de 

diálogo e discussão sobre estes temas ou é mais um regulamento a ser 

cumprido?  

 Na prática o que é discutido dentro das assembleias ao nível do 

município, das paróquias e dos bairros/comunidades diz muito a respeito de 

como o processo do OP esta segmentado. A seguir mostra-se a experiência 

de participar nas distintas assembleias, verificando o tipo de debate ou 

socialização sobre os distintos temas, assim como, a relação entre agentes e 

atores sócias na toma de decisões sobre o OP. 

 

5.2. A EXPERIÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS DESDE O 
LOCAL PARA O MUNICIPAL 
 

 O campo empírico deste trabalho foi realizado nos meses de agosto, 

setembro e outubro de 2016, época onde deveriam se efetuar as assembleias 

de priorização das obras do OP para o 2017. De acordo ao descrito 

anteriormente para acompanhar as assembleias foi necessário recorrer a 

Prefeitura do GAD Municipal de Ibarra, para obter informação da data, horário 

e local das assembleias. Considerou-se necessário acompanhar as 

assembleias dos três níveis: local bairro e comunidades; paroquial e 

municipal, assim como, acompanhar as assembleias tanto das paroquias 

rurais como urbanas.  

A seguir serão descritas as assembleias que foi possível acompanhar, 

a partir da informação brindada pela Prefeitura. Relato elaborado com o 

suporte das gravações e o registro fotográfico elaborado. Cabe esclarecer 
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que com relação a Assembleia Municipal, não foi possível comparecer devido 

ao atraso do calendário fiscal na Prefeitura, já que aconteceu no mês de 

dezembro de 2016, sendo assim a  descrição aqui elaborado é a partir do 

áudio e registro fotográfico do evento. 

 

5.2.1. Assembleias Locais dos Bairro Urbanos 
 

A organização das assembleias nas paróquias urbanas e seus bairros 

são responsabilidade da Prefeitura do GAD Municipal de Ibarra, os técnicos 

da Direção de Participação Cidadã entram em contato com o presidente de 

cada bairro para definir o local e hora da assembleia e organizar as pautas. 

No caso urbano em um dia podem ser agendadas mais de uma assembleia, 

em geral são de segunda-feira a sexta-feira no final da tarde. Em mais de 

uma ocasião como nos bairros, Victoria I, Victoria III, e El Ejido, as 

assembleias foram canceladas de ultima hora. 

As assembleias que foi possível acompanhar foram nos bairros: Chorlavi, 

Fernando Andrade e Malvinas das paróquias de San Francisco e El Sagrario. 

Para cada bairro foi alocado o valor de 4.867 dólares para o OP, a partir deste 

valor se realiza a priorização das obras para o ano 2017. 

 

Bairro San José de Chorlavi 

O bairro Chorlavi está localizado no limite urbano sul de Ibarra, do lado 

da principal estrada a Pana Americana que se dirige a capital do país. Este é 

um bairro popular da cidade, onde serviços básicos como esgoto, água 

potável e pavimento ainda não estão cobertos, além de outros como a 

qualidade e quantidade de espaços públicos.  

A  assembleia teve lugar na casa comunal do bairro, às 19 horas, estava 

presidindo a mesa o presidente do bairro e dois técnicos da Direção de 

Participação Cidadã, a presença dos moradores foi significativa com 

aproximadamente 30 pessoas. No início do encontro tanto o presidente do 

bairro como os técnicos da prefeitura colocaram as pautas da assembleia: a  

priorização das obras para 2017 , assuntos vários e o conselho de águas do 

bairro.  
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O técnico da prefeitura abre o dialogo na assembleia, informando em 

primeiro lugar o estagio da obra priorizada do ano anterior - o contrato tinha 

sido aprovado mais ainda não feito o desembolso para a empreiteira sobre os 

materiais - em um segundo momento se explica que a priorização das obras 

deve estar dentro das competências do GAD Municipal, ressaltando dois 

aspectos o sistema viário e equipamento públicos, também indica o valor 

alocado para o bairro é de 4.867 dólares, e sob este se deve priorizar a obra 

para o 2017. 

Entre os questionamentos dos participantes estava o atraso das obras já 

priorizadas para o 2016,  no caso do bairro Chorlavi o OP anterior foi utilizado 

para aquisição de 15.000 blocos Inter-travados, sendo que o próprio bairro 

através de autogestão, executaria a obra. Este tipo de procedimentos gera 

algumas duvidas por parte dos moradores, por exemplo se vai ser realizada 

autogestão, será cobrada a taxa de pavimentação por parte da Prefeitura? 

pergunta que fica a meio responder por parte do presidente do bairro, 

afirmando que possivelmente não por ser autogestão. Outra das dúvidas é 

sobre a infraestrutura necessária antes de colocar a pavimentação - esgoto a 

rede das aguas da chuva? de igual forma as respostas não são claras por 

parte do presidente do bairro “mi amigo arquiteto acha que vai dar para fazer 

duas quadras, depende da largura da via” ou “questões sobre esgoto temos 

que ver depois”,  “eu já pedi ajuda ao vice –prefeito e ele é meu amigo vai nos 

ajudar, o que é necessário é adquirir os matérias e fazer a obra”. 

Este debate mostra como não existe uma relação entre as obras 

priorizadas nos bairros e um planejamento prévio, já que nas assembleis não 

participam os técnicos nem da Direção de Obras Pública, nem da Direção de 

Planejamento. Portanto os moradores debatem acerca das obras imediatas 

pequenas devido aos recursos restritos, mesmo que se fale de apenas um 

bairro, cada morador coloca as necessidades do seu setor ou da sua quadra, 

fala-se sobre calçada das vias, a pavimentação de uma das esquinas, devido 

a que o bairro todo não tem nem calçadas nem pavimentação.  

Apos o debate sobre as distintas necessidades e dúvidas sobre o OP dos 

quatro moradores que tomaram a palavra, para indicar as obras que podiam 

ser priorizadas, o técnico fica responsável pela votação. As obras priorizadas 

para o ano de 2017, foram em primeiro lugar a calçada de uma das ruas do 
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bairro que foi aberta faz pouco tempo, e em segundo lugar ficou a 

pavimentação de uma das esquinas 

Depois da escolha das obras priorizadas para o OP a assembleia 

continua tratando aspectos particulares do bairro como o Conselho de Agua 

Potável do bairro, devido  a que este não forma parte da rede pública da 

Empresa Municipal de Agua Potável –EMAPA, e se encontravam em um 

cambio de direção. Dentro dos assuntos vários se discute também a 

realização de outras obras devido a que perto do bairro será elaborada uma 

obra de grande porte que o anel de viário, assim como outras pequenas obras 

nomenclatura das ruas, a divisão da casa comunal para um quarto para as 

crianças.  

 
FIGURA 11 - FOTOGRAFIA ASSEMBLEIA BAIRRO CHORLAVI 

 
FONTE: AUTORA 2016 

 

Bairro Fernando Andrade 

O bairro Fernando Andrade conforma a malha urbana já consolidada da 

cidade de Ibarra, fica no meio de duas das principais avenidas da cidade Av. 

Retorno e Av. Atahualpa, sendo assim, a infraestrutura básica está suprida, 

porém ainda existem melhoras possíveis na mobilidade e nos espaços 

públicos. A assembleia for realizado na casa comunal que fica do lado de uma 

pequena quadra esportiva, a presença de moradores foi bastante limitada, 

aproximadamente nove pessoas do bairro, devido a falta de divulgação 

previa, já que a presidenta do bairro envio a convocatória no mesmo dia.   
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O técnico da Direção Participação Cidadã também foi responsável de 

abrir o debate acerca das prioridades das obras de 2017. A principio chama a 

atenção pela falta de moradores, colocando exemplo que os bairros que não 

fazem as assembleias podem perder o OP, falando que faz parte da 

ordenança, colocando como exemplo El Ejido que não elaborou a 

assembleias correndo o risco de perder o OP. Sabe-se que esta resposta não 

é correta devido a que a ordenança não determina nada sobre o assunto. 

Depois o técnico passa a explicar o andamento do obras priorizadas em 

anos anteriores. Coloca que o ano de 2015 mesmo que foi priorizada uma 

obra sobre as grades, onde o EMAPA não aprovo o abra tendo que trocar a 

obra priorizada em ultima hora apara não perder o recursos, fazendo uma 

obras de calçadas e meio fio. Com relação ao 2016 foi priorizada a aquisição 

da tubulação para a ampliação de infraestrutura de esgoto e agua potável,  

obra que custo 6700 dólares, sendo que a alocação do OP é utilizada como 

contrapartida, as obras iriam a começar apenas em novembro de 2016. 

O técnico continua com a palavra esclarecendo que não é possível mais 

utilizar os recursos do OP, apenas para aquisição de materiais, porem pode 

ser utilizado como contrapartida das obras. Percebe-se com preocupação que 

dentro da fala do técnico onde se personifica as obras elaborada e obrigação 

da Prefeitura, na figura do Prefeito ao longo da fala percebe-se expressões 

como “o Sr. Prefeito da o resto da obra”, o “o Prefeito coloca a maquinaria e 

faz as obras”. Sendo assim, não entende-se que o processo de OP é uma 

articulação onde a labor do Prefeito é de gestor dos recursos públicos que em 

conjunto com os cidadãos, investe nas obras da cidade e não o “benfeitor” da 

cidade. Isto gera um mesmo tipo de resposta como relação aos moradores  “o 

Sr. Prefeito pode nos ajudar com o resto”.  

De igual forma vieram os questionamentos de obras passadas, 

principalmente pelo descontentamento dos moradores com a qualidade das 

obras elaboradas nas calçadas com a priorização de 2015. Em primeiro lugar 

porque a obra priorizada foi trocada em ultima hora, assim como pela 

qualidade da obra já que foi feita por trechos e foram deixados os escombros 

da obra. Para isso o técnico apresentou algumas possibilidades de pedidos e 

queixas para dar solução a este mal estar geral, através de ofícios para a 
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Prefeitura, comparecer aos diálogos com o Prefeito que acontecem nas terças 

feiras na prefeitura, e através da organização dos dirigentes do bairro.  

Devido aos poucos participantes da assembleia a priorização da obra não 

teve maior debate ou petições diferentes, a maior preocupação foi sobre as 

vias, sendo assim como primeira opção votou-se pela pavimentação com 

blocos Inter travados e a segunda opção arrumar o playground do bairro. Ao 

longo da fala sempre existiu uma preocupação que caso se melhore a 

pavimentação as taxas do município possam aumentar.  

 
FIGURA 12 - FOTOGRAFIA ASSEMBLEIA BAIRRO FERNANDO ANDRADE 

 
FONTE: AUTORA 2016 

 

Bairro Malvinas 

Este bairro localiza-se na periferia da cidade, do lado do morro de Las 

Guayabillas – área de preservação e bosque da cidade-, ligado com a malha 

urbana apenas por uma pequena via do lado do Rio Tahuando, este setor 

está mais afastado e tem características rurais. A assembleia foi desenvolvida 

na pequena capela que também é utilizada como casa comunal, estiveram 

presentes aproximadamente vinte moradores do bairro. 

A principio da assembleia aproveitando a presença dos técnicos da 

Direção de Participação Cidadã, o presidente do bairro aproveita para solicitar 

dar seguimento a um oficio enviado desde fevereiro para a colaboração com a 

maquinaria da prefeitura, para desenvolver um mutirão no bairro –processo 

bastante comum no município que conta até com uma ordenança especifica-. 
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os técnicos respondem que deveria ser solicitada uma audiência com o 

Prefeito nas terças feiras para resolver dito inconveniente. 

Ao começar a fala sobre o OP do ano de 2017, surgem algumas duvidas 

devido a que as obras do OP de 2016 ainda não começaram e teve mudança 

da obra na ultima hora, sendo colocada como obra priorizada a elaboração de  

calçadas em um setor que fica com lama na temporada de chuva. Outro tema 

de debate foi sobre a casa comunal, já que a capela –local da assembleia- foi 

construída em um lote doado para este fim, que ao longo do tempo os 

moradores com autogestão foram construído parte dela. Já no ano de 2003 

no começo do OP os moradores decidiram utilizar estes recursos para 

culminar o projeto, mas a Prefeitura não aceitava obras de caráter religioso e 

então decidiram que seja casa comunal, mas metade foi feita pelos 

moradores e outra pela Prefeitura. Sendo assim, na atualidade há os dois 

usos, mas os moradores continuam utilizando os recursos do OP, para 

construir mais uma casa comunal na parte detrás da Capela, a qual está em 

processo de construção e “aos poucos” a obra será terminada. Sendo assim, 

mais uma vez foi priorizada a obra para 2017 a conclusão da casa comunal. 

Este foi um dos bairros onde houve um maior debate sobre as obras e 

tomada da palavra por diversos moradores. Entre as principais preocupações 

esteve a qualidade das obras, muitas vezes utilizando expressões mais 

ousadas como “eu não sei o que as autoridades fazem com o dinheiro”. 

Perante estas posturas os técnicos assumem a defesa do Prefeito, pois a 

prefeitura coloca o segundo escalão como fiscalizadores e empreiteiras, como 

os responsáveis. Chamando a comunidade as auditorias que são realizadas 

diretamente com o Prefeito às terças-feiras, que junto com os presidentes 

tenta resolver certos inconveniente. Nesta ocasião também foi uma das 

assembleias onde de fato foi criada uma comissão de fiscalização. 
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FIGURA 13 - FOTOGRAFIA DA ASSEMBLEIA NO BAIRRO MALVINAS  

 
FONTE: AUTORA, 2016 

 

Existiram características similares entre as assembleias dos bairros 

urbanos: a inconformidade com o atraso das obras elaboradas e qualidade 

das obras; limitados recursos para elaborar as obras priorizadas; 

personificação da elaboração das obras; restrito número de pessoas que 

tomam a palavra para debater e a falta de diálogo acerca das obras ou 

projetos para o grupo de atenção prioritária. 

Como uma característica geral das assembleias acompanhadas, existia 

uma inconformidade com as obras elaboradas. Os técnicos mostraram várias 

alternativas para que os moradores possam fiscalizar estas obras, sendo que 

entre estas a mais utilizada é a da participação nas Audiências Cidadãs que 

acontecem todas as terças-feiras na Prefeitura de Ibarra com a presença do 

Prefeito e dos Diretores. Acerca das obras percebe-se que os técnicos da 

Prefeitura de Ibarra que participam das assembleias são da Direção de 

Participação Cidadã, sendo que não existe um trabalho em conjunto com as 

outras direções, a exemplo da Direção de Obras Públicas e Planejamento 

Urbano. Por este motivo certas inquietudes, em especial sobre o orçamento 

das obras que os moradores escolhem, não puderam ser esclarecidos 

diretamente nas assembleias. Isso faz com que muitas das obras priorizadas 

sejam trocadas por outras no meio do ano fiscal.  

 Os recursos para cada bairro são limitados, por isso no momento das 

discussões sobre as obras priorizadas os técnicos apresentam a opção de 
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que eles aportem o orçamento participativo como contrapartida sendo que o 

resto da obra  “o Prefeito aportaria” ou “o Prefeito dá o resto”, ou seja,  “o 

Prefeito é quem resolve tudo”, de acordo a fala dos técnicos. Com isto ocorre 

a personificação do prefeito, que é o administrador dos recursos públicos da 

cidade, como o benfeitor das obras. Os técnicos utilizam o espaço das 

assembleias para mostrar aos moradores as várias obras desenvolvidas pela 

prefeitura que utilizaram estes mecanismos, e as expressões são similares 

“vamos fornecer a planta de tratamento de água potável”, ou “ foi dado um 

espaço poliesportivo”. Sendo assim, as assembleias formam parte de uma 

promoção do governo, e não se esclarece o objetivo do OP de um processo 

de articulação e que os recursos do OP são públicos e toma de decisões é 

conjunta. 

 Outra das características é que independente do número de 

participantes presentes nas assembleias o debate acaba se fechando em 

aproximadamente três ou quatro pessoas, as quais tomam a palavra e 

debatem as necessidades do bairro, enquanto ao restante dos participantes 

se limitam a concordar o discordar com sinais das cabeças ou em conversas 

privadas, apenas participam na hora de votação. 

 Um aspecto que chama a atenção é a falta de dialogo acerca dos 

grupos de atenção prioritário, tanto da parte dos participantes, assim como 

dos técnicos que apresentaram os projetos desenvolvidos para este grupo. 

Não houve nas assembleias a presença de alguma movimento social, a 

organização social que representasse pautas mais gerias do município geral 

como moradia, meio ambiente, educação, entre outros.  

 

5.2.2. Assembleias Locais das Comunidades Rurais 
 

Para as assembleias locais das comunidades, nos GADs das 

Paroquias Rurais, foi escolhida a paróquia de Angochagua, localizada aos 

pés do vulcão Imbabura, se caracteriza pela paisagem andina e montanhosa. 

As comunidades que moram nas paróquias são de nacionalidades indígenas. 

A divisão da terra depois da reforma agrária foi no sentido de fragmentação 

em pequenas propriedades de 3 a 5 hectares para cada família. Elas se 

organizam em comunidades e através dos seus próprios estatutos e 
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consensos definem a venda ou não das terras. Nas pequenas lavouras 

planta-se batata, milho e há a criação de gado para leite. A comunidade 

também é conhecida pelos seus artesanatos como os bordados a mão. Na 

paróquia existem poucas fazendas extensas, na atualidade utilizadas para 

turismo ou para gado leiteiro. 

 Nesta ocasião foi possível participar das assembleias de duas 

comunidades: Las Cochas e La Rinconada. As duas assembleias tiveram 

características bastante similares aconteceram nas casas comunais, com 

uma significativa presença de “comuneros” ou companheiros, como se auto 

identificam, conceito que os diferencia de cidadão e representam suas 

características de organização social dentro de uma visão comunitaria e de 

resistência.   

O debate foi conduzido pelos presidentes das comunidades, em 

conjunto com o Presidente do Conselho Paroquial de Angochagua, dois 

membros dos conselhos e a técnica da Direção de Participação Cidadã, da 

Prefeitura do GAD Municipal de Ibarra. Nas duas comunidades se começa o 

debate com a prestação de contas por parte da técnica, colocando que os 

projetos dos grupos prioritários está sendo cumprindo depois de repasso 

recursos para o GAD da paróquia, e sobre o descumprimento da contratação 

da obra priorizada para o 2016, referente às plantas de tratamento d`água 

potável para estas comunidades. As comunidades priorizaram investir os 

recursos do Orçamento Participativo de 2016 que era o valor de $28.000 

dólares para cada, como contraparte do projeto que tem um valor de 

$130.000 dólares.  

Os dirigentes afirmam que foi o compromisso do Prefeito de apoiar 

este projeto, - de fato está uma competência do GAD Municipal- a 

responsabilidade por parte do Conselho Paroquial foi cumprida já que o 

projeto foi elaborado com os recursos da paroquia. Os dirigentes e comuneros 

na hora da fala tem clareza de que este projeto forma é um direito deles, 

chama a atenção que os distintos recursos foram tomados como participar 

das audiências com o Prefeito, reuniões e os ofícios elaborados por parte dos 

técnicos, para que seja cumprida esta obra, mas não foram suficientes. 

Uma das maiores preocupações tanto por parte da técnica -que 

também é liderança da comunidade- como pelos dirigentes, é de que antes de 
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culminar o ano fiscal deve ser feito um convênio ou transferir o dinheiro para 

EMAPA, caso contrário esses recursos se perdem porque de acordo a atual 

legislação não é possível fazer reembolsos.  

 Vários dos comuneros tomaram a palavra e apresentaram ideias de 

como fazer uma pressão junto às autoridades para que o projeto seja 

realizado. Entre estas existiu proposta de fazer uma mobilização com a 

comunidade dirigindo-se a Prefeitura e EMAPA, enfatizando a importância de 

que isto seja realizado o quanto antes, um dos comuneros na hora da sua fala 

expressa a relembrar as lideranças indígenas Transito Amaguanha e Doleres 

Cacuango, e sua luta pela comunidade. 

Também foram debatidas as prioridades para 2017, no caso da 

comunidade de Las Cochas, percebe-se que o tema já foi debatido 

anteriormente dentro da comunidade, então eles já tem sua obra priorizada 

sobre a elaboração de estudo e execução da obra para a recuperação das 

pequenas lagoas que estão dentro da comunidade e que dão o nome à 

comunidade, já que cochas significa lagoa em quéchua. Estas pequenas 

lagoas no inverno se abastecem de agua de chuva, para que em temporadas 

secas sirvam para as lavouras. 
FIGURA 14 -  ASSEMBLEIA NA COMUNIDADE LAS COCHAS 

 
FONTE: AUTORA 2016 

 

Na comunidade La Rinconda no momento de priorizar as obras para o 

ano de 2017, decidiram investir novamente para a obra da planta d`água 

potável, mesmo descontentes com o descumprimento das obras, chegaram a 
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um consenso de que  esta é uma necessidade básica. Também se trata sobre 

outros assuntos, como a eleição do guarda bosques da comunidade, 

chamando a atenção para o fato de como o processo não passa apenas pela 

votação e sim por um debate amplo prévio, chegando ao consenso de que 

este trabalho dentro da comunidade deve ser responsabilidade dos jovens da 

comunidade para que tenham maior experiência do trabalho e de formar parte 

da comunidade.  

Umas das características que chamam a atenção nestas assembleias 

é o entendimento dos processos participativos nos quais os protagonistas são 

os participantes e a figura do prefeito sai do papel principal. Prioriza-se o 

debate e consegue-se chegar a consensos. Suas características culturais 

ficam marcadas nas assembleias,  como sua língua em vários momentos da 

assembleia se falava apenas em quéchua - tanto os dirigentes como os 

participantes - , as mulheres durante as assembleias continuam seu trabalho 

dos bordados.  

 
FIGURA 15 - FOTOGRAFIA  ASSEMBLEIA COMUNIDADE LA RINCONADA 

 
FONTE: AUTORA 2016 

 

5.2.3. Assembleia do GAD Paroquial de Salinas 
 

O GAD da Paróquia Rural de Salinas está localizado no Valle del Chota, 

está a 25km de distância da cidade, na direção norte seguindo a estrada para 

litoral do país. Tem uma altitude menor pelo qual é mais cálido e árido. Neste 

setor se encontravam na época da colonização espanhola no século XVI as 
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fazendas do Jesuítas onde existiam os cultivos de cana de açúcar e para 

onde foram trazidas pessoas da África para serem escravizadas no trabalho 

das lavouras. Por isso, que esta paróquia se caracteriza por ser uma 

comunidade negra, seus moradores trabalham na plantação de cana de 

açúcar e de flores. A distribuição das terras ainda está concentrada em 

algumas grandes fazendas. Estima-se que 94% da terras sejam as grandes 

fazendas enquanto apenas 6% são de pequenos produtores. Salinas tem 

alguns bairros com características urbanas e algumas comunidades rurais. 

Nos últimos anos a comunidade tem desenvolvido vários projetos voltados ao 

turismo, como a revitalização o da Estação do Trem, parte de um projeto 

nacional que reativou as linhas de trem do país, voltando o projeto para o 

turismo. Outra obra recente recente, é a piscina pública de Salinas que será 

administradas pela comunidade.  

A assembleia desenvolvida de nível do GAD paroquial de Salinas 

aconteceu no Conselho Paroquial, em uma das suas salas, no horário da 

manhã. Aconteceu só depois de ter realizado as assembleias de priorização 

das obras nas comunidades e bairros, o objetivo da assembleia foi socializar 

as obras já priorizadas e o Plano Operativo Anual POA, estavam presentes 

aproximadamente 60 pessoas, representantes dos distintos setores dos 

bairros. 

A princípio a sessão é aberta pelo Presidente da Junta Paroquial, 

explicando os motivos das reunião de socializar as obras que serão 

realizadas no próximo ano- é dizer o POA- explicitando as diferenças entre as 

competências do município e da província, onde existem recursos alocados e 

também obras dos dois governos, também existe uma projeção de trabalhar 

com recursos de apoio internacional. 

 Depois tomou a palavra a representante e técnica da Direção de 

Participação Cidadã da Prefeitura de Ibarra. Ela apresentou os informes 

acerca da contratação das obras do OP de 2016, explicando o porquê do 

atraso da contratação que acabava de ser realizada, colocando que também 

existem saldos de anos anteriores pelo que a paróquia contou com o total de 

259.000 dólares de OP no ano de 2016, das quais também estavam sendo 

elaborados os projetos para os grupos prioritários. 
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Depois disso quem dirigiu a assembleia a maior parte do tempo foi o 

presidente da junta paroquial, mostrando quais seriam as obras elaboradas 

no próximo ano tanto com os recursos do OP municipal, e o OP provincial. As 

obras priorizadas foram em especial acerca da infraestrutura da paróquia, 

aproximadamente se investirá 70% em obras grandes e 30% em pequenas 

obras. Entre a explicação do presidente surgem apenas duas intervenções 

dos participantes, entre estes um presidente da comunidade para que a obra 

da sua comunidade seja tomada em conta entre os projetos planejados para o 

ano de 2017, tendo resposta de que isto dependerá dos recursos 

internacionais.  

Após apresentação do presidente acerca do POA paroquial foi realizada 

a confirmação da presença dos conselhos de cada comunidade e bairro, os 

delegados se dividem nos setores mostrados no Gráfico 4: econômico, 

mobilidade, assentamentos humanos, infraestrutura, mulheres, jovens e 

crianças, pessoas com deficiência. O presidente ressalta que caso não 

estivessem presentes os representantes ou seus substitutos de algum dos 

bairros ou comunidade poderia haver prejuízo na alocação dos recursos nos 

próximos anos. Também se chama a comunidade a participar de um projeto 

de capacitação de oficinas sobre desenvolvimento urbano, mostrando 

exemplos de outras capacitações no setor de saúde. 

Por último, foi elaborado na reunião um conselho com as mesmos 

setores, mas desta vez seriam de nível paroquial. Percebe-se que as pessoas 

designadas a cada setor são escolhidas em parte por interesse de 

participação, mas em geral por necessidade de cumprimento da normativa, já 

que em momento algum da reunião existiram mesas de conversa sobre os 

temas dos setores, ou se trabalhou as obras por temáticas. Como de costume 

nas assembleias em especial no setor rural, depois de ter culminada a 

assembleia foi distribuído um almoço para todos os participantes.  
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FIGURA 16 - ASSEMBLEIA NA PARÓQUIA SALINAS 

  
FONTE: AUTORA 2016 

 

5.2.4. Assembleia do GAD Municipal De Ibarra 
 

Esta é a principal assembleia dentro do processo orçamentário do GAD 

Municipal de Ibarra, com o objetivo de socializar o Anteprojeto do Orçamento 

Municipal. Neste ato formal e obrigatório estiveram presentes os 

representantes da Instâncias de Participação Municipal, é dizer autoridade 

eleitas, vereadores representantes do Governo Central e presidentes e vogais 

dos conselhos paroquiais e os presidentes do bairros, os representantes dos 

distintos setores e dos grupos prioritários,  somando um total de mais de 

trezentos participantes. 

O local da assembleia foi o Teatro Gran Colombia, na mesa principal do 

palco estavam as Autoridades Eleitas do Município e os diretores de finanças 

e participação cidadã da Prefeitura. A fala começou com o mestre de 

cerimônia apresentando as autoridades presentes e ressalvando as labores 

das autoridades do município.  

O seguinte locutor o Vice Prefeito da cidade, explica como o ato forma 

parte do processo de participação cidadão, estabelecido por lei e implica em 

algumas obrigações como a “apresentação” do orçamento para o ano 2017, 

para máxima instancia de participação a qual a Prefeitura deve convocar. 

Também coloca a obrigação por parte dos cidadãos se atualizar e verificar 

sobre as obras feitas pela  Prefeitura.  Parabenizou os trabalhadores feitos  

pelas autoridades: tanto o Prefeito como os vereadores. Pontua que são 
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momentos difíceis, devido à diminuição dos aportes por parte do Governo 

Central aos governos setoriais, devido a crises que se esta passando em 

2017. Colocando o exemplo do caso de Ibarra atraso e falta de devoluções de 

IVA esta entorno de $11.000.000 dólares, mesmo assim, segundo o ele o “Sr. 

Prefeito teve a sensibilidade de não afetar o OP das paróquias”. Sabe-se que 

segundo a ordenança municipal vigente, não é possível diminuir a alocação 

de recurso para o OP. Percebe-se que a fala é uma introdução do processo 

do OP e que serve para exaltar as labores do Prefeito.  

Depois toma a palavra Diretor Financeiro da Prefeitura, responsável de 

descreve a legislação que regue este processo a traves da Constituição de 

2008, COOTAD, COPFP, e LPCCS, assim como de ilustrar e relatar os dados 

acerca do Anteprojeto Orçamentário para o ano de 2017. De acordo como a 

fórmula base determinada anteriormente- ordenança vigente, Art. 58- o 

orçamento do GAD Municipal de Ibarra para o ano de 2017, é de $74. 

480.518,37 dólares. Deste total de orçamento determina-se seguinte 

distribuição: Gastos de Capital 2%; Aplicações 2%; Gastos Correntes 20% e 

para Gasto de investimento 76%. Dentro da fala o diretor se refere que para 

ano de 2017 “o orçamento para o que é o OP é completamente participativo” . 

Porem verifica-se que o discutido e distribuído para os bairros e comunidade 

não supera o 4% do total do orçamento, de igual forma bastante menor que 

os gastos de inversões, como veremos a seguir na distribuição do recursos de 

OP entre as paróquias para a priorização de obras com o OP. 

Depois o Diretor de Finanças se refere a como foram divididos os 

recursos nas paróquias detalhado na seguinte tabela 3, a qual esta dividida 

entre: a alocação dos recursos para OP para o ano de 2017, as dívidas de 

anos anteriores em especial pelo falta de execução do OP em 2014 e 

alcances de anos anteriores, e por último os alcances de 2016.  
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TABELA 3- ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA O ORÇAMENTO PARTICIAPATIVO 
DE 2017, GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 

PARÓQUIA ALOCADO 
ANO  2017 

ALCANCE 
ANOS 

ANTERIORES 

ALCANCE DE 
2016 TOTAL 

Alpachaca  $ 220.000    $ 24.364,93   $ 30.695,60   $ 275,060,63  
Caranqui  $ 220.000   $ 20.139,52   $ 70.995,92   $ 311.135,44  
Priorato  $ 220.000   $ 42.126,48   $ 272.315,21   $ 534.441,69  
San Francisco   $ 220.000   $ 25.338,83   $ 262.543,96   $ 507.882.79  
Sagrario  $ 220.000   $ 17.118,77   $ 49.675, 37   $ 286.794,14  
Lita  $ 220.000   $ 13.739,47   $ 385.315,74   $ 619.055,21  
La Carolina  $ 220.000   $ 39.874,76   $ 376.139,44   $ 636.014,20  
Salinas  $ 220.000   $ 39.842,32   $ 267.988,74    $ 527.831,06  
Ambuquí  $ 220.000   $ 47.531,27   $ 337.164,35   $ 604.695,62  
San Antonio  $ 220.000   $ 26.135,25   $ 503.484,23   $ 749.619,48   
La Esperanza  $ 220.000   $ 49.851,60   $ 288.275,74   $ 558.127,34  
Angochagua  $ 220.000   $ 28.189,81   $ 263.560,06   $ 511.749,87  
TOTAL $2.640.000,00   $374.253,01   $3.058.478,99   $5.614.524,68  

 

FONTE: Assembleia Municipal do  GAD de Ibarra, 2016. Elaborado: Autora 

 

Na tabela confere-se que os recursos alocados são divididos de forma 

igualitária entre as paróquias, o que determina a diferença e alta porcentagem 

de alcances existentes de anos anteriores. Estes alcances mostram a 

efetividade de execução de obras do OP entres as paróquias. Ao fazer a 

somatória dos recursos específicos para o OP de 2017, da um total de 

$2.640.000 dólares, é dizer do total do gastos de inversão que é de 

$56.605.193,09 dólares, a porcentagem para o OP representa o 4,66%. E de 

esta porcentagem que se discute nas assembleias locais. Ao somar a 

alocação junto com os alcances existentes percebe-se que o valor sobe a um 

total $5.614.524,68 dólares, mas deve se levar em consideração que quase o 

50% são alcances. 

 Dando continuação com a descrição da fala do Dir. Financeiro da 

Prefeitura, este também enaltece a labor do Prefeito ao não diminuir as 

alocações dos recurso do OP para as paróquias- o que legalmente não pode 

acontecer, Art. 54, ordenança vigente- mesmo com os recursos limitados, 

terminando assim sua fala. Dentro da assembleia não foi discutido nem 

socializado o restantes de recurso e obras para o 2017. 

Por ultimo toma a palavra o Prefeito da cidade, colocando a importância 

da  labor das paróquias rurais  no trabalho conjunto com a Prefeitura, apenas 
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se refere ao GAD Paroquial de Salinas como a única na qual a relação e 

menos direta a penas são designados os recursos do OP. Especifica  que 

“seu” aporte nas paróquias vai além da alocação do OP. Colocando como 

exemplo a paróquia de Alpachaca por ter seguido as “sugestões” da 

Prefeitura e ter utilizado os recursos do OP em um projeto macro para 

reformas do sistema viário, sendo assim ele aportou para desenvolvimento da 

obra de um milhão dólares, que diz respeito a um total  5,5 km de vias que 

serão reformadas. Percebe-se como ao longo da sua fala mesmo que às 

vezes se coloque apenas como gestor dos recursos públicos, ele utiliza frases 

em primeira pessoa, ao se referir das obras a ser elaboradas pela Prefeitura, 

ressaltando obras desenvolvidas ao longo das paróquias urbanas referentes 

ao sistema viário e melhoria dos espaços públicos. No que se refere às 

paróquias rurais enuncia algumas obras desenvolvidas como a planta de 

tratamento de água na comunidade da Magdalena, mas não detalha se as 

planta nas restantes três comunidades foram desenvolvidas ou firmado algum 

tipo de convênio e transferido os recursos para EMAPA. Durante o restante 

da fala o Prefeito segue falando do próprio trabalho e da relação com o 

Governo Central de apoio em alguns aspectos, mas também coloca certos 

descumprimentos, em si faz um discurso político criticando algumas posturas 

dos seus opositores. 

Por último, o mestre de cerimônia pergunta a plateia os representantes 

da instância de participação se há concordância com o Anteprojeto 

Orçamentário, sendo que a maior parte levantou a mão e a assembleia foi 

finalizada com as formalidades pertinentes.  

Este evento é de fato mais um ato oficial de socialização do anteprojeto 

orçamentário, percebe-se que ninguém toma a palavra ao não ser os 

representantes da Prefeitura. Em momento algum existe um debate sobre as 

obras, sobre a quantidade dos recursos alocados e sua divisão entre as 

paróquias, sobre a fiscalização das obras anteriores. Uma das coisas que ao 

longo das diferentes assembleias percebe-se com preocupação, é como em 

primeiro lugar não existe uma articulação com a Direção de Planejamento ou 

de Obras para saber o custo das obras priorizadas, o que abre um vácuo e 

desinformação, devido ao fato dos recursos serem poucos em sua maioria 

são priorizados obras de pequeno porte. É comum utilizar estes recursos 
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como contrapartida para obras maiores, mas isso deixa em aberto a 

possibilidade de posturas clientelistas por parte das autoridades.  

Acerca da discussão dentro das assembleias, chama a atenção como 

estes recursos são utilizados para pequenas obras de acordo as 

necessidades imediatas dos bairros e comunidades. Por exemplo, a 

disseminação de Casa Comunais que são locais de encontro dos moradores, 

sobre a qual seria possível fazer uma análise mais aprofundada para avaliar 

se de fato representam espaços públicos, e se o processo de OP está sendo 

uma possibilidade de debater acerca da cidade e município. Também 

percebe-se que com relação as paróquias rurais, a alocação do OP forma 

parte dos principais recursos e sua inversão depende mais da gestão e 

articulação dos Conselhos dos GADs Paróquias com a Prefeitura de Ibarra. 

 

5.3. ATAS DAS ASSEMBLEIAS DE PRIORIZAÇÃO DE OBRAS DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA 2017 

 

De acordo ao citado anteriormente a Prefeitura do GAD de Ibarra  tem a 

obrigação de prestar contas e mostrar os dados referentes às assembleias de 

participação cidadã. Após a realização do trabalho de campo percebeu-se o 

cancelamento de algumas das assembleias no bairros, além de uma falta de 

articulação entre a prefeitura e os conselhos dos GADs das paróquias rurais. 

Neste contexto decidiu-se verificar através dos dados da prefeitura, as atas 

das assembleias desenvolvidas sobre a priorização de obras de 2017 , feitas 

ao longo do ano de 2016. 

Para isto, se realizou um levantamento na pagina oficial do Gobierno 

Autónomo e Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra (2017) dentro 

da secção de Participação Cidadã, se encontra uma plataforma com as atas 

acerca das assembleias e audiências elaboradas pela Prefeitura, como 

mostra a figura 14. Dentro desta plataforma foram baixadas todas as atas 

encontradas referentes à Socialização, Priorização de Obras do OP para 

2017. 
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FIGURA 17 - PLATAFORMA DE ATAS DA DIREÇÃO DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO GAD 
MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Gobierno Autónomo e Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra 

(2017) 
 
Foram encontradas um total de 128 atas referentes ao tema,  dados com 

os quais foi elaborado uma tabela conforme pode-se observar na Anexo 2, 

contem também um exemplo de uma ata normal e borrador. O catálogo 

elaborado contem as seguintes informações: o local onde foram 

desenvolvidas as assembleias; data das assembleias; nível de assembleia  - 

bairros, comunidades ou paróquias-; a obra priorizada e as informações 

referentes aos participantes. Este catálogo foi divido por paróquias mostrando 

também o número de bairros ou comunidades que integram cada paróquia.  

Como informação geral das 128 atas existem as denominadas como 

normais e borrador, duas não possuem informação referentes ao local ou 

paróquia, além das nove que não tem informação sobre os participantes.  

 A partir desta informação sobre as atas percebe-se em primeiro lugar 

que existem GADs da paróquias rurais como: La Carolina, Lita, e San Antonio 

onde não existem nenhuma ata, o que demostra que não existiu uma 

coordenação nem um acompanhamento pela Prefeitura do GAD Municipal de 

Ibarra no processo, de igual forma o GAD da paróquias rural de Salinas, tem 

apenas três atas. Já nas paróquias de Angochagua e La Esperanza se 

encontram as atas de todas as comunidades. Com relação as paróquias 
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urbanas percebe-se que no caso de Alpachaca foi realizada apenas uma 

assembleia, devido a que esta paróquia priorizo para ano de 2017 uma obra 

macro sobre o sistema viário, mesmo assim, esta obra foi debatida pelos 

dirigentes do bairro em uma assembleia, e não existem registro de atas para 

verificar se esta obra foi debatida dentro dos bairros. Para ilustração acerca 

das atas existentes feitas nos bairros e comunidades a Figura 15 mostra o 

mapa de classificação por cores que relaciona em porcentagens as atas 

dessas assembleias com a quantidade de comunidades ou bairros existentes 

em cada paróquia.  

De igual forma o mapa (figura 18) ilustra em círculos a porcentagem 

entre os a numero de participantes registrados na atas, com relação a 

população de cada uma das paroquias rurais e do conjunto das paróquias 

urbanas – devido e que estes dados não se encontram divididos-. 
 

FIGURA 18 - MAPA SOBRE A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Adaptado IGM e Prefeitura Ibarra, 2017 Elaborado: Autora 
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De acordo ao descrito anteriormente nas paróquias de La Carolina, Lita 

e San Antonio não houve registro de atas pelo que os dados nos mapas 

ficaram com uma porcentagem nula, mas se verificamos o resto de paróquias 

observa-se que existem valores como o 100% como nas paróquias de La 

Esperanza e Angochagua onde foram registradas as atas em todas as 

comunidades da paróquias, de igual forma existem porcentagens altas na 

paróquia urbana de Caranqui com o 92%, San Francisco com o 77%, mas 

também existem setores com porcentagens menores como El Sagrario com o  

31%.  

Quando se verificam os dados acerca da porcentagem entre os 

participantes das assembleias registradas na atas e a população de cada uma 

das paroquias rurais e o conjunto de paróquias urbanas, os valores não são 

muito altos, pelo contrário estes não superam o 10%, por exemplo dentro da 

cidade de Ibarra existe apenas um 1,4% de participantes registrados nas 

assembleias locais. As porcentagens mais altas são nas paróquias de 

Angochagua com 9.81%, seguida por Salinas com o 6.32%. 

Entre os dados que se pretende analisar dentro este item estão 

principais obras priorizadas para o ano de 2017, no município como um todo. 

Dente das atas esta registrada tipo de obra priorizadas, as quais variam entre 

reformas, conclusão o execução de obras como as casas comunais, as 

calçadas, meios-fios, e sarjetas, sobre rede de esgoto e agua potável. Devido 

a variedade de obras priorizadas estas foram classificadas nas seguintes 

tipologias: casa comunal, espaços livres públicos de lazer -parques e 

quadras-, privada –obras nas fachadas de casas particulares-; meio ambiente; 

sistema viário –calçadas, meio fio, sarjetas, pavimentação-, rede de esgoto, 

rede de água potável e projetos sociais –projetos para os grupos prioritários-. 
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GRÁFICO 5 - QUANTIDADE DE OBRAS PRIORIZADAS PARA O OP DE 2017 POR TIPO 
NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Gobierno Autónomo e Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra 

(2017). Elaborado: Autora 
 

Percebe-se um alto número de atas inconclusas, sem anotações sobre 

as obras priorizadas. Dois são os tipos de obras mais priorizadas dentro das 

assembleias. Primeiro o sistema viário onde existe um déficit e má qualidade 

dentro do município e o segundo as casas comunais também são bastante 

populares, -estes são pequenos equipamentos utilizados como local de 

reuniões do moradores- seria necessário um estudo mais detalhado para 

determinar se fato são espaços públicos no bairro, já que eles se encontram 

abertos para certas ocasiões. No próximo capítulo  também confirma-se como 

esta uma das obras mais executadas dentro dos bairros e comunidades. 

Obras de infraestrutura básica como água potável e esgoto tem prioridades 

médias, pese ao déficit destas infra estruturas em especial nas paróquias 

rurais.  
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6. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO GAD IBARRA: DISTRIBUIÇÃO DOS 
RECURSOS 
 

A distribuição dos recursos do Orçamento Participativo vem sendo um 

tema a ser pesquisado desde a experiência de Porto Alegre, a qual  é 

denominada como uma política redistributiva. Segundo o autor Marquetti 

(2002, 2003) o modelo implementado de OP passou a dar uma abertura 

democrática dos processos públicos, onde a população organizada tendeu a 

propiciar inclusão através de um efeito redistributivo do OP, capaz de 

favorecer as regiões mais pobres.  

No caso da equatoriano adota-se o termo de “justiça redistributiva”, sendo 

utilizado como um objetivo a ser alcançada por processo como o OP de 

acordo a própria Legislação Nacional e Municipal ao definir na ordenança 

vigente At. 54 “se da poder as organizações e cidadania para definir a 

orientação das inversões públicas em direção a justiça redistributiva nas 

alocações”.  Para a autora Nancy Fraser (2002, 2011) a justiça redistributiva 

tem uma abordagem bidimensional da justiça social, entre a distribuição e o 

reconhecimento:  
Do ponto de vista distributivo, portanto, a justiça requer uma política 
de redistribuição. Do ponto de vista do reconhecimento, em 
contraponto, a justiça requer uma política de reconhecimento. A 
ameaça de substituição surge quando as duas perspectivas da 
justiça são consideradas mutuamente incompatíveis. Nesse caso, 
as reivindicações de reconhecimento desligam- -se das 
reivindicações de redistribuição, acabando por as eclipsar. Quando, 
contudo se sobrepõem as duas perspectivas, o risco de substituição 
pode ser neutralizado. A justiça surge então como uma categoria 
bidimensional que abrange ambos os tipos de reivindicação. Desta 
perspectiva bifocal, torna-se desnecessário optar entre uma política 
de reconhecimento e uma política de redistribuição, impondo-se, 
pelo contrário, uma política que abarque os dois aspectos. 
(FRASER, 2002, p.11) 

  

Segundo o observado ao longo deste trabalho esta abordagem 

bidimensional, forma parte das contradições existentes, na divisão das 

paróquias  -uma malha territorial desigual-, assim como, as reivindicações 

sobre o território pelos movimentos sociais. Porém cabe questionar se a 

utilização destes termos pelo Estado tanto na legislação como nas políticas 

públicas garantem sua efetivação?  A princípio, ao verificar que a quantidade 

e divisão dos recursos é feita pelo governo local, a partir de uma divisão feita 

apenas a partir da malha territorial reconhecida pelo Estado, onde a 
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organização social também é determinada pelo Estado, percebe-se uma falta 

de distribuição e reconhecimento desde as bases sociais. Sendo assim, 

utilizar o termo de justiça redistributiva, apenas porque prescreve na lei 

parece inadequado, o que é possível  discutir  dentro deste capítulo a avalição 

sobre a distribuição dos recursos.  

Em primeiro lugar avalia-se o processo entre o alocado, o compromisso 

e o executado do OP, para verificar em primeiro lugar as fiscalizações 

desenvolvidas sobre o OP ao longo destes anos e verificar os dados 

disponíveis sobre o tema, assim como, avaliar em que medida o que foi 

alocado de fato foi executado dentro do Município como um todo.  

Em um segundo momento analisa-se a distribuição dos recursos 

alocados entre as paróquias, para realizar uma comparação tomando em 

conta os dados anteriormente estudados sobre a desiguales existentes dentro 

da malha territorial. Onde percebe-se montantes similares dos recursos entre 

as paroquias, que ao dividir estes valores per capita fazem diferença. Porem é 

necessário verificar em que medida o alocado foi executado. 

Seguindo os itens anteriores, por último analisa-se as obras executadas 

a partir do OP. Os dados utilizados foram os colhidos em campo da Direção 

de Obras, conforme mostra o Anexo 3. Percebe-se que  dentro do total de 

obras executados a  partir do OP, ainda existem marcadas as desigualdades 

entre paroquias diferencias, tal como entre o tipo de obras priorizadas. Em 

sua maioria forma desenvolvidas obras de pequeno porte com relação a 

mobilidade e espaços públicos, as obras de grande porte serviços básicos 

foram menores. 

 

6.1. PROCESSO DE ALOCAÇÃO, COMPROMISSO E EXECUSÃO DO OP 
NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 
 

 De acordo ao verificado anteriormente, o processo do OP no Município 

de Ibarra passou por modificações estruturais, desde um processo que 

começo por um projeto local, passando por distintos governos, gestões e 

normativas, até um processo delimitado pela Legislação Nacional, sendo 

assim, a fiscalização e avaliação também foram se modificando. Portanto, a 
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coleta de dados acerca do total assignado para o OP nos diferentes anos e 

acerca de sua execução variam dependendo das fontes possíveis de acessar.  

Em primeiro lugar não existem dados anteriores a 2003, nem na 

revisão bibliográfica, nem foram entregues juntos com os dados da petição de 

informação a Prefeitura de Ibarra, conforme Anexo 3. Entre os anos de 2004 a 

2007 foi desenvolvida pela Prefeitura de Ibarra uma Auditoria Social sobre o 

OP em Ibarra. Entre os dados que são apresentados nos Planes de Inversión 

Presupuesto Participativo estão, o recurso alocado pelo Prefeitura , junto aos 

atrasos, o total executado e uma mostra detalhada do tipo de obras 

desenvolvidas nas diferentes paróquias (MUNICIPALIDAD DE IBARRA, 

2008).  

 No restante dos anos entre 2008 a 2014 os dados foram 

coletados dentro dos Planes de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial 

(IBARRA, 2012, 2015b). Para os anos de 2015 e 2016 foi utilizada a 

prestação de contas que podem ser acessadas a partir da pagina oficial da 

Prefeitura de Ibarra (2015a, 2016). Estes documentos mostram os dados 

referentes a alocação dos recursos para OP, e o processo de orçamentário 

que é o compromisso o devengado ou pagado. Dentro dos documentos não 

se encontram detalhadas as obras executadas a partir destes recursos, assim 

como, no existem dados de todos os anos sobre processo entre o 

compromisso e devengo dividido entre as paróquia e sim unificado como 

dados gerais do Município 

Para compreender este processo acerca do compromisso e o devengo 

verifica-se a  Legislação Nacional, de acordo ao COPFP no Art. 116 
Art. 116.- Establecimiento de Compromisos.- Los créditos  
presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en que la  
autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, decida 
la  realización de los gastos, con o sin contraprestación cumplida o 
por cumplir y siempre que exista la respectiva certificación 
presupuestaria (...)El compromiso subsistirá hasta que las obras se 
realicen, los bienes 1893 se entreguen o los servicios se presten. 
(ECUADOR, 2010b) 
 

Sendo assim, quando os recursos estão comprometidos é o estágio 

que garante a execução, a partir de ali se acontece alguma modificação ou já 

foi feito algum pago vem os denominados gastos devengados e pagados. Por 

exemplo, de acordo ao visto anteriormente dentro da Assembleias das 

Paróquias de Angochagua, o debate sobre perder o orçamento do ano 2016, 
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é devido a que se no momento do fechamento do ano fiscal, não existe algum 

tipo de compromisso com a assinatura do convenio com a empreiteira ou 

empresa pública, não pode se realizar este compromisso depois e os 

recursos voltam para o Estado conforme a dita o Art. 121 do mesmos código.  
Art. 121.- Clausura del presupuesto.- Los presupuestos anuales del  
sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. 
Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni 
obligaciones, ni realizar  acciones u operaciones de ninguna 
naturaleza, que afecten al presupuesto  clausurado.  Los 
compromisos del presupuesto anual que al último día de  diciembre 
de cada año no se hayan transformado total o parcialmente en  
obligaciones, se tendrán por anulados en los valores no 
devengados. Los  compromisos plurianuales de ejercicios fiscales 
no clausurados no se  anulan, pero podrán ser susceptibles de 
reprogramación de conformidad  con los actos administrativos 
determinados por las entidades. (ECUADOR, 2010b)  

 
 A partir dessa informação sobre as fontes e dos estágios do orçamento 

na próxima tabela. 4  e o gráfico 6 mostram o conjunto de dados destes três 

passos orçamentários, entre a alocação do recursos, o compromisso efetuado 

e o devengado ou executado, de acordo as fontes anteriormente citadas. 

 
TABELA 4- ALOCAÇÃO, COMPROMISSO E DEVENGO DOS RECURSOS PARA O 

OP ENTRE 2003-2016, GAD MUNICIPAL DE IBARRA 
 

  Executado/     
Devengado Compromisso Alocado 

2003  _   _   $1.000.000,00  
2004  $1.105.257,00   _   $1.933.116,00  
2005  $1.129.669,00   _   $1.686.850,00  
2006  $1.605.560,00   _   $2.670.308,00  
2007  $2.167.821,00   $2.535.258,00   $2.214.999,00  
2008  $2.398.309,00   $3.257.679,00   $3.460.183,00  
2009  $1.364.270,00   $1.559.512,00   $4.247.626,00  
2010  $1.905.330,00   $3.329.703,00   $3.917.415,00  
2011  $2.801.713,00   $3.803.071,00   $4.045.900,00  
2012  $2.222.056,00   $3.058.495,00   $3.702.670,00  
2013  $2.128.376,00   $3.507.156,00   $4.656.220,00  
2014  $1.337.873,00   $1.522.959,00   $2.640.000,00  
2015  $907.284,00   $3.005.725,00   $3.913.009,00  
2016  $2.010.326,94   $3.415.464,64   $5.093.982,94  

 

FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra.  Elaborado: Autora 

 

 A princípio verifica-se estes dados na tabela para registrar seus valores 

específicos, um dos primeiros apontamento vem referentes a diferença entre 
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a alocação total dos anos de 2014 e 2015 que descumpre a ordenança 

vigente ao diminuiu valor da alocação do recurso, conforme foi citado 

anteriormente. Contudo para conseguir visualizar e fazer uma comparação 

mais clara acerca do estagio orçamentário (gráfico 6).  

  
GRÁFICO 6 - ALOCAÇÃO, COMPROMISSO E DEVENGADO RECURSOS PARA O OP 
ENTRE 2003-2016, GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra. Elaborado: Autora 

 

Os valores alocados dizem respeito ao designado para o OP é o começo 

deste processo, a medida que o processo avança entre o compromisso 

adquirido e o valor de fato pagado, estes valores vão diminuído, sendo assim 

percebe-se que nem sempre o alocado termina sendo, comprometido nem 

devengado ou executado. 

	 A princípio verifica-se como o valor alocado ao longo deste período foi 

aumentado, não entanto teve alguns cortes que em geral se referem a 

mudanças dos governos em 2009 e 2014, assim como, na mudança da 

ordenança vigente em 2012. Uma das reduções significativas foi no ano de 

2014 -mudança do governo local vigente-, onde o processo do OP foi 

efetivado parcialmente e por estes motivos como foi conferido no capítulo 

anterior dentro da Assembleia Municipal, a tabela 3. Existem alcances altos 

de anos passados.  

Fica a dúvida se os valores estipulados como alocados em 2015 e 

2016 não dizem respeito a alocação anual mais os alcances de anos 

anteriores? Como foi verificado dentro da fala do Dir. Financeiro e nas 

assembleias os valores alocado para o 2017 foram de $2.640.000,00 de 

dólares, sendo designado para cada paróquia $220.000 dólares e a partir 
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deste valor foram debatidas as obras nas assembleias locais, sendo assim o 

restantes dos valores são alcances anteriores. 

 Entre os anos que se encontram mais próximos os valores alocados e 

de fato devengado ou executados, é em 2007 onde existem também maiores 

registro da fiscalização deste processo como o Plan de Inversión Presupuesto 

Participativo a Auditoria Social. No restante de anos percebe-se que existe 

diferença entre o alocado é o compromisso adquirido pela Prefeitura, é uma 

diferencia maior entre o pagado e executado. 

Ao fazer uma média entre os distintos estágios do processo verifica-se 

que entre 2007-2016, os valores do alocado e os compromissos adquiridos é 

de 76%, já ao referente entre o alocado e executado ou devengado entre os 

anos de 2004-2016, percebe-se que apenas o 52% se executa ou contrata. 

Agora com o restante que são compromissos, são os possíveis alcances dos 

próximos anos.  

 Lamentavelmente não é possível reproduzir esta análise ao dividir os 

recursos entre as paróquias, já que os dados das paróquias encontrados 

referem-se apenas a alocação e não ao restante estágios do processo, que 

completaria a análise para verificar se existem  contradições entre o alocado e 

executado dentro da malha territorial. Portanto, para dar continuidade, mesmo 

que se conte com os dados apenas alocados se passa a verificar como é a 

relação da distribuição entre as paróquias. 

 

6.2. A DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DENTRO DA 
MALHA TERRRITORIAL DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 
 

 Ao longo do trabalho, em especial no primeiro capítulo verifica-se uma 

clara diferença no Município de Ibarra, entre as paróquias urbanas e rurais, 

não apenas nos aspectos sócio-espaciais, mas também, nas relações 

estabelecidos entre os níveis de governo municipal e os conselhos das 

paróquias rurais. Verifica-se como o processo do OP é um dos pontos crucias 

dentro destas relações de poder, ao verificar que como um dos  níveis mais 

vulneráveis dos GADs das Paróquias Rurais, são os responsáveis de projetar 

e fiscalizar as obras e projetos executados com o OP, com os recursos tanto 
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do nível Municipal como Provincial, levando em consideração que cada um 

destes níveis tem competências diferentes. 

 Sendo assim, a efetividade do processo em especifico nos GADs das 

paróquias rurais, depende da articulação não apenas entre a sociedade 

organizada e o governo municipal, mas também na relação entre o governo 

Municipal com os Conselhos das Paróquias Rurais, por isso, dentro da gestão 

e normativas existem diferenças claras entre o rural e o urbano.  

 Deste modo, divisão dos recursos desde o começo do processo do OP 

em 1998, foi feita por paróquias. Já como estes recursos serão divididos 

dentro dos GADs das Paróquias Rurais depende mais da gestão dos 

Conselhos das Paróquias Rurais e a sociedade, como vimos anteriormente a 

Paroquia de Salinas, delimito uma a porcentagem para macro obras e outra 

parte para pequena obras dentro dos seus recursos alocados, já o GAD da 

Paroquia de Angochagua dividido os recursos por igual entre as comunidades 

existentes. Dentro das paróquias urbanas também são divididos os recursos 

entre os bairros, é dizer com os recursos alocados do OP são elaboradas 

pequenas obras dentro dos bairros, às vezes também são utilizados como 

contraparte de uma obra maior.  

Percebe-se assim um processo diferenciado em primeiro lugar entre o 

urbano e rural, e também dentro da cidade. Mesmo que, as paróquias 

urbanas não sejam territórios consolidados como os rurais, a alocação dos 

recurso e segmentado em paroquias urbanas e depois nos bairros, não 

oferece uma abertura para que o OP seja um processo de discussão e debate 

da sociedade e o governo Municipal, sobre a cidade, sendo utilizado como 

discussão das necessidades segmentadas e individualizadas dos bairros. 

Apos este preâmbulo sobre a divisão dos recurso passamos a analisar 

como são alocados os recursos entre as paróquias fazendo uma referencia a 

este dois momentos da normativa do OP. O primeiro período entre 2003-2011 

quando os recursos eram divididos de acordo a pontuação: Participação 

cidadã (5 pontos); Carência de serviços (4 pontos); população (2 pontos). O 

segundo período referente 2012-2016, a partir da ordenança vigente não 

delimita como será divididos os recursos, como foi verificado no segmento 

anterior e na Assembleia Municipal o atual Governo delimito o mesmo valor a 

todas as paróquias desde 2014, se este valor parece que aumento em certas 
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paróquias é devido aos alcances de ano anteriores. No seguinte gráfico 7, 

mostra-se e a divisão dos recursos dentro destes dois períodos, a partir das 

fontes descritas no subcapitulo anterior. 

 
GRÁFICO 7 - ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO OP DIVIDIDO ENTRE AS PARÓQUIAS 
RURAIS E URBANA DO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 2003-2016 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra. Elaborado: Autora 

 

Percebe-se que não existe uma diferença significativa entre os dois 

processos, mesmo que no primeiro período um dos parâmetros com maior 

pontuação fosse a carência de serviços que são diferenciados entre as 

paroquias isto não influencio para que no primeiro período tivessem valores 

similares entre as paróquias. Apenas as medias que de fato se aumentam, de 

forma considerável no segundo período de forma nas paróquias La Carolina, 

e La Esperanza, paróquias com maiores dificuldades como se verificou 

anteriormente. Também nota-se que os valores entre paroquias não são 

distantes, ao somar os valores entre os dois períodos temos uma media de 

$3.264.188,57 dólares alocados para cada paroquia. 

Porém se continuamos a análise e verificamos estes valores referentes 

a alocação per capita, tomando como referencia a população das paróquias 

rurais e com relação aos dados das paróquias urbanas que são unificados de 

acordo a tabela 1, percebe-se que diferença é muito maior entre as paróquias 

como mostra o gráfico. 8. 
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GRÁFICO 8 - DIVISÃO PERCAPITA DOS RECURSOS ALOCADOS DO OP ENTRE AS 
PAROQUIAS URBANAS E RURAIS DO GAD MUNCIPAL DE 2003-10026 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra. Elaborado: Autora 

 

Uma das diferenças mais significativa se encontra em relação ao urbano 

e o rural, por exemplo as paroquias urbanas em conjunto com a paróquia de 

San Antonio também é das mias densas, tem valores da alocação per capita 

que não supera o $100 dólares, reconhece-se também que são as paróquias 

como maior infraestrutura e os índices mais baixos de pobreza. Ao comparar 

estes valores entre as paróquias rurais existem também algumas diferencia 

significativa, por exemplo Salinas  recebe uma media entre os dois período de 

$ 962 dólares alocado per capita, bastante maior que a media de La 

Esperanza com $238 dólares, ou que as paroquias mais vulneráveis como La 

Carolina $625 dólares  com  e Angochagua com $490.  

Portanto de fato se comprava que existe um redistribuição do recursos 

alocado através do OP entre a relação do urbano e rural, mas que com 

relação as paroquias rurais deve existir um critério mais equitativo na 

distribuição dos recursos alocados, para que as paróquias mais vulneráveis 

possam usufruir de maiores recursos. 

De acordo ao verificado no primeiro subcapitulo os valores alocados, 

não representam de fato os valores executados em obras,  lamentavelmente 

não existem dados unificados que colaborem a avaliar este processo, apenas 

a Auditoria Social efetuada em 2008, nos restante de anos os dados 

existentes sobre o processo não são especificados em obras e projetos 
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executados, assim como nem em todas as fontes existe uma divisão entre 

paróquias sobre o processo entre alocado, o compromisso e devengado ou 

pago. Por este motivo recorreu-se ao dados da Prefeitura conforme mostra o 

Anexo 3, para obter os dados referentes as obras e projetos desenvolvidos a 

partir do recursos do OP. A Direção de Participação Cidadã não tinha dados 

anteriores ao governo vigente, portanto os dados obtido foram a partir da Dir. 

Obras quem entrego uma planilha com os dados referentes as obras com 

recursos do OP entre de 2006-2015, conforme o Anexo 3. A partir destes 

dados foi elaborado o gráfico. 9 onde compara-se diferença entre os dados 

referentes a locação de recursos entre 2006-2015, com as o custos das obras 

no mesmo período. 

  
GRÁFICO 9 ALOCAÇÃO E OBRAS EXECUTADAS A PARTIR DO OP DO GAD MUNCIPAL 
DE IBARRA NO PERIODO 2006-2015 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra. Elaborado: Autora 

 

A diferença entre os recursos alocados e as obras efetivadas é bastante 

divergente em todas as paróquias, os valores de obras executadas e é até 

três vezes menor do que  o alocado, e não supera o milhão de dólares em 

nenhuma das paróquias durante o período 2006-2015. Isto mostra a 

necessidades de uma fiscalização maior e uma nova auditoria social que 

permita avaliar de melhor forma este processo. 
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6.3. AS OBRAS EFETUADAS A PARTIR DO ORÇAMETO PARTICIPAVO  

 
 Entre os aspectos verificados no acompanhamento das assembleias e 

as  atas levantadas, verifica-se a necessidade de estudar o tipo de obras 

priorizadas. Para delimitar as necessidades da população e alguns 

fenômenos que podem reproduzir-se a partir do tipo de divisão dos recursos 

na malha territorial.  

 Esta análise foi desenvolvida com os dados referentes à planilha 

entregue pela Direção de Obras da Prefeitura de Ibarra, com os dados do 

período 2006-2013, Anexo 3.  Os dados utilizados referem-se ao valor final do 

pago de contrato e a número de contratos desenvolvidos como os recursos do 

OP. Foram mapeados os valores das obras desenvolvidas e o número de 

contratos, dentro da malha territorial (figura 19). 

 
FIGURA 19 - MAPA VALOR E CONTRATOS COM RECURSOS DO OP NO GAD 

MUNICIPAL DE IBARRA, 2006-2015

 

FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 
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Em primeiro lugar, distingue-se uma diferença significativa, entre os 

valores alocados nas distintas paróquias, com relação ao valor das obras de 

fato executadas, isso de forma geral dentro no município. Porem o que fica 

mais evidente é que existe uma diferença marcante e desigual de obras 

executadas entre as paróquias, que em alguns casos coincidem as 

contradições e desigualdades já existentes. Por exemplo, as paróquias onde 

existem montantes maiores e maior numero de contratos são justamente as 

urbanas como San Francisco e Caranqui que tem uma ampla infraestrutura e 

também, Alpachaca  de fato tem mais carências - comparada com as duas 

anteriores-. Já as paroquias rurais mais carentes e afastadas da cidade, La 

Carolina e Lita, são as que tem uma quantidade menor de obras e recursos 

executados, ainda que, tiveram alocação de recursos maiores. Paróquias 

como Angochagua e La Esperanza também vulneráveis, tiveram 

investimentos médios a partir do OP, devido a sua organização social.  

Ao longo do subcapitulo anterior, verifica-se uma alocação de recursos 

do OP similar entre paróquias, isto não condiz ao que de fato tem sido 

executado, mostrando que em algumas ocasiões as paróquias que deveriam 

ser prioritárias, estão sendo segregadas dentro do processo. Por exemplo, ao 

comparar os mapas  da figura 18 com a figura. 19 – referente às atas de 

participação- , mostra que a falta de execução de obras, também representa 

uma falta de gestão unificada o de acompanhamento da participação destas 

paróquias.  

Outro dos aspectos que ao longo do campo e da análise dos dados do 

Anexo. 3 notou-se e é o tipo de obras que são executadas a partir do recursos 

do OP, verifica-se que em sua maioria são obras de pequeno porte, em 

algumas ocasiões foi efetuado um contrato para várias obras –na planilha 

nem sempre especificados- pelo que foram catalogados como obras gerais, 

também há uma grande quantidade de obras acerca do sistema viário – meio-

fio, calçadas, sarjetas , pavimentação-, existe uma quantidade considerável 

de contratos referentes a execução ou reformas  de casas comunais, o 

restante tipo de obras são menores as quais foram catalogados por tipos de 

equipamento, e de infraestrutura como mostra a tabela. 4, onde se catalogo 

as montantes totais de cada tipo de obra e o número de contratos realizados. 
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TABELA 5- OBRAS DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO ORÇAMENTO 

PARTICIAPATIVO DE 2003-2015, GAD MUNICIPAL DE IBARRA 
 

TIPO DE OBRA VALOR TOTAL # CONTRATOS 

Obras Gerais  $2.680.416,43  82 
Sistema Viário  $2.499.840,68  112 
Casa Comunal  $839.926,49  52 
Equipamento Esportivo  $597.242,30  34 
Centro De Capacitação  $478.511,51  19 
Espaços Públicos de Lazer  $410.560,30  20 
Equipamento Educação  $300.071,22  29 
Saneamento  $144.061,91  13 
Equipamento Religioso  $131.905,45  8 
Muro de Contenção  $118.179,60  10 
Conselho Paroquial  $106.633,82  7 
Rede de Esgoto  $91.356,71  4 
Equipamento Saúde  $57.848,02  6 
Moradia-Funcionário  $52.766,96  6 
Rede de Água Potável  $18.775,68  2 
Segurança Pública  $1.996,71  1 

 

FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra. Elaborado: Autora 

 

A maioria dos recursos que foram investidos a partir do OP, se referem a 

contratos de obras gerais, foram obras de pequeno porte desenvolvidas nas 

paróquias, de igual forma as obras relacionadas ao sistema viário concerne à 

construção de meios-fios, sarjetas, calçadas e pavimentação nas vias. Este 

tipo de obras foram as mais implementadas e superam a metade de 

investimentos feitos com o OP no período de 2006-2015.  

Nos seguintes mapas mostra-se o tipo de obras e a distribuição dos 

recursos executados dentro da malha territorial. Em primeiro lugar na figura 

20 mostra-se a divisão das obras gerias, que teve a maioria de recursos 

investidos, mas de forma desigual.  
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FIGURA 20 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM OBRAS GERAIS NO 
GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 

 

As obras gerias refere-se unificação dos contratos para desenvolver 

obras de pequeno porte, como por exemplo reformas, escadarias, pintura 

entre outras. Percebe-se que a maioria das obras gerais foram desenvolvidas 

nas paróquias urbanas e em menor grau nas rurais. Isto porque os recursos 

são mais segmentados dentro da cidade já que se encontram divididos por 

bairros.  

O seguinte mapa (figura 21), refere-se as obras do sistema viário, com 

uma divisão bastante segmentada, também. Chama a atenção que os valores 

mais significativos se encontrem dentro das paróquias rurais de Angochagua 

e La Esperanza, já que esta é competência do GAD Provincial, o GAD 

Municipal é responsável do sistema viário apenas nas zonas urbanas - como 

mostra o quadro. 2-, o restante de valores médios de fato se encontram 

investidos na cidade. 
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FIGURA 21 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP NO SISTEMA VIÁRIO NO 
GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 

 

A seguinte figura 22, mostra uma das obras mais priorizadas e que teve 

um grande desenvolvimento a partir do OP, as casas comunais. Os contratos 

feitos são referentes a construção e reformas. Estes equipamentos são 

utilizados nos bairros e comunidades para realizar as reuniões em algumas 

ocasiões podem ter mais de um uso, porém ainda são espaços fechados, 

abertos apenas para usos específicos. Seria necessário ter um estudo mais 

aprofundado e um acompanhamento, para saber o que estes espaços 

representam nos bairros e comunidades se de fato podem ser considerados 

espaços públicos.   
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FIGURA 22 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM CASAS COMUNAIS NO 
GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

  
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 

 

A divisão dos recursos para este tipo de obra, também é desigual. Nota-

se que existiram maiores investimentos nas paróquias urbanas de San 

Francisco e Caranqui, além da paróquia Lita, enquanto La Carolina, Salinas e 

Ambuquí utilizaram menos recursos. 

No seguinte mapa (figura 23), mostra a divisão dos recursos para as 

denominadas casas de capacitação que cumprem um uso similar as casas 

comunais. Porem tiveram a metade de investimentos, com relação às casas 

comunais. 
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FIGURA 23 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM CENTROS DE 
CAPACITAÇÃO NO GAD MUNICIPAL DE IBARA 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 

 

Com relação a divisão dos recursos para os centros de capacitação, 

percebe-se que encontram-se espalhados entre as paróquias urbanas e 

rurais.  Existindo uma investimento maior nas paróquia de Salinas, Caranqui e 

La Esperanza. 

O seguinte tipo de obras são os equipamentos esportivos, como quadras 

e estádios, conforme mostra a figura 24. Estes tipos de equipamentos foram 

divididos em dois devido a que os primeiros estão vinculados aos esportes e, 

em geral, podem ser fechados em certos horários, e já os espaços públicos 

de lazer, se referem a espaços livres de construção e fechamentos. 
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FIGURA 24 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM  EQUIPAMENTOS 
ESPORTIVOS NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 

 

Percebe-se que são obras que existem uma significativa diferença de 

montantes. Porem uma distribuição que não distingue entre o urbano e rural 

sobre este tipo de obras. Algumas paróquias como Lita, Salinas e Ambuquí, 

foram as que privilegiaram este tipo de equipamentos de lazer e esporte, 

assim como algumas urbanas. 

A seguinte figura 25, já mostra a distribuição das obras dos espaços 

livres públicos, é dizer parques e praças os quais não são fechados e tem 

vários tipos de usos.   
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FIGURA 25 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM ESPAÇOS PÚBLICOS 
DE LAZER NO GAD MUNICIPALDE IBARRA 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 

 

A divisão dos valores deste tipo de obras teve uma distinção entre o 

urbano e rural. Mesmo que, os recursos não forma muito altos com relação a 

outra obras, também nota-se desigualdades em alguns casos não teve 

nenhum tipo de investimento.  

O tipo de obras até agora analisados foram os que tiveram uma maior 

porcentagem de recursos investido, a seguir vamos tratar de equipamentos 

que mesmo que não foram os mais executados, são parte serviços básicos e 

de direitos como a educação, saúde rede de água potável e esgoto. Este tipo 

de obras tiveram os investimentos bastante baixos em certas paróquias 

nenhum tipo de obra. 
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Primeiro na figura 26, observa-se as obras referentes a equipamentos 

de educação. As obras priorizadas em estes aspectos ser referem a 

construção de creches ou reformas de escolas e colégios 
 

FIGURA 26 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM EQUIPAMENTOS DE 
EDUCAÇÃO NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 

 

Mesmo que, com montantes são bastante baixas, em relação as 

anteriores tipos de obras, percebe-se não existem um padrão necessário de 

investimentos nos setores de educação, posto que, tanto nas paróquias mais 

vulneráveis como em aquelas com maior infraestrutura existiram 

investimentos. Nota-se como Lita , Ambuquí, San Antonio e La Esperanza 

tiveram maiores investimentos. 
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No seguinte mapa (figura 27), mostra-se a distribuição dos  

equipamentos de saúde, foram poucos. Forma obras que tem relação a 

construção de farmácias públicas e reformas de postos de saúde. 

 
FIGURA 27 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP EM EQUIPAMENTOS DE 

SAÚDE NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 

 

Dentro do setor da educação, existiram maiores investimentos tanto em 

paroquias urbanas como rurais. Porem lamentavelmente em algumas 

paróquias não teve investimentos como em Ambuquí, La Carolina, Priorato, 

Caranqui, Salinas, San Antonio e San Francisco. 

Um dos dados que mais chamaram a atenção, foram os referentes aos 

contratos e obras de rede de água potável e rede de esgoto, visto que 

serviços básicos que tem um alto déficit no município em especial nas 

paróquias rurais dentro das mais prejudicadas La Carolina, Lita e 
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Angochagua. Mesmo assim existiram investimentos bastantes baixos e 

poucas obras, ao mapear os dados do investimento feito como o OP nestes 

setores percebe-se o limitado investimento. A figura 28, mostra o 

mapeamento referente a rede de água potável. 

  
FIGURA 28 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP NA REDE DE ÁGUA 

POTÁVEL NO GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 

 

Apenas as paróquias de Lita e Caranqui tem catalogado obras e 

investimentos do OP neste setores, mas estas não superam o $11.223 

dólares, mesmo sabendo que é um das infraestruturas menos 

implementadas, principalmente nas paróquias rurais.  

De igual forma na figura 29, referente a rede de esgoto percebe-se 

investimentos poucos e apenas em duas paróquias. 
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FIGURA 29 - MAPA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO OP NA REDE DE ESGOTO NO 
GAD MUNICIPAL DE IBARRA 

 
FONTE: Prefeitura GAD Municipal de Ibarra, Elaborado: Autora 

 

Nota-se que infraestruturas que requerem de um investimento  maior e 

projetos mais complexos são as menos executadas, por exemplo recursos do 

OP para obras de esgoto forma implementadas apenas Lita e La Carolina, e 

não superaram os $58.109 dólares. Os investimentos denominados como 

saneamento, não foram mapeados devido a que se referem mais a obras 

como banheiros em espaços públicos, e não a uma rede de abastecimento.   

Com relação ao restante de obras nota-se que em ocasiões os recursos 

foram utilizados em espaços que não eram públicos nem do Estado por 

exemplo, obras em prédios religiosos, com um investimento total de  

$131.905,45 ao longo do período de (2006-2015). As moradias construídas 

em geral se referem aos funcionários públicos é dizer a moradia para o 

professor da escola, o do guarda dos prédios do conselho paroquial. Outras 
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obras como de segurança público referente a alarmes que eram colocados 

nos bairros, teve apenas uma obra dentro da paróquia de San Francisco. 

Repara-se como a distribuição dos recursos entre paróquias e em 

especial entre bairros e comunidades, gera uma propagação de pequenas 

obras, as quais estão mais ligadas ao espaços públicos e de encontro que 

são aspectos importantes. No entanto, projetos e obras que requerem de 

maiores montantes e projetos de longo prazo como a infraestrutura de 

serviços básicos são os menos implementados a  partir do processo do OP. 

Tendo em consideração que no caso das paróquias rurais que são as mais 

vulneráveis no aspectos de serviços básicos e que os recursos do OP, são 

seus meios, deveria existir moires investimentos.  
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CONCLUSÕES  
 

Como conclusão geral o processo do OP tem uma condição de 

deliberação e distribuição limitada é dependente do governo municipal e do 

Governo Central. Em primeiro lugar o formato de participação se encontra 

delimitado desde a Legislação Nacional e os Códigos Orgânicos, no que diz 

respeito ao OP, foram hierarquizadas as assembleias desde o local, 

passando pelo paroquial –em especial no caso das paróquias rurais-, até o 

municipal, em cada nível de assembleia existe uma dinâmica de participação 

diferente. 

 As assembleias locais –bairros e comunidades- é onde existe uma 

maior deliberação ou debate, porem as pautas se restringem aos recursos 

limitados que são determinados desde cima, sendo assim, a toma de decis  

sobre obras dependem das necessidades locais, que repercute em obras 

menores dependendo das necessidades locias, enquanto existem bairros que 

priorizam obras referentes a pintura de fachadas o reforma das escadeiras do 

parque, há comunidades rurais que continuam priorizando as plantas de 

tratamento agua portável-. 

A medida que o nível de assembleias sobe ao paroquial e municipal, 

existe apenas uma socialização sobre o OP, a toma da palavra na maior parte 

do tempo é das autoridades ou funcionários, a participação dos moradores se 

restringe á comprovação de que as Instancias de Participação estejam 

presentes. Dentro destas assembleias não existe um dialogo acerca da 

quantidade de recursos alocados e sua distribuição, limita-se a uma 

socialização das obras já priorizadas no nível local.  

Quem define a quantidade de recursos para o OP e sua distribuição é o 

Governo Municipal, por exemplo no último governo a distribuição esta sendo 

igualitária entre as paróquias. O formato de distribuição do OP não permite o 

diálogo e debate acerca do Município como um todo. Repara-se que este 

visão do município como um todo é mais difícil devido a divisão das 

competências entre GAD Municipal e das Paróquias Rurais. Porem nas 

paróquias urbanas também existe esta divisão igualitária e limitada de 

recursos entre os bairros, sendo assim não contribui em um debate sobre a 

cidade, resumindo-se a um dialogo sobre as distintas necessidades locais.  
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Portanto no caso do OP percebe-se uma ruptura. entre o 

desenvolvimento nacional, o qual na ultima década otimizou a organização 

Estatal, porem ainda com uma dinâmica verticalizada sendo o Governo 

Central o principal autor, deixando de lado uma coesão com processos já 

existente de desenvolvimento local e suas particularidades.  

Com relação à configuração da malha territorial do GAD Municipal de 

Ibarra, percebe-se que no país a divisão em paróquias são os vestígios desde 

o período Colonial, correspondente ao vínculo entre a Coroa Espanhola e a 

Igreja Católica, que ainda se mantiveram na Época da Republicana, e se 

mantem pela nomenclatura até o Estado-nação atual.  

A divisão entre as paróquias existentes no Município de Ibarra também 

formou parte destes períodos históricos, mostrando como as relações de 

poder foram tanto políticas, econômicas como culturais. Desde a época 

Colonial existe uma segregação clara entre a “urbe espanhola” e o espaço 

rural onde foram segregados os povos originários e africanos que foram 

escravizados. Esta clara divisão ainda está presente mesmo na Época 

Republicana, quando existiu uma maior divisão de paróquias no espaço rural 

a partir da organização social que para ser legitimada passa pelo 

reconhecimento do Estado ou Igreja. Dentro da época da industrialização 

tardia e do sistema capitalista, quando existe uma maior migração do campo 

a cidade, foram divididas as últimas duas paróquias urbanas, localizadas na 

periferia da cidade.  

Ao verificar os dados estatísticos conclui-se que há uma clara divisão 

étnica, divisão de trabalho de índices de pobreza entre as paróquias, assim 

como uma desigual na distribuição da infraestrutura básica. Sendo que, as 

paróquias urbanas e a paróquia rural de San Antonio, tem uma maior 

infraestrutura básica e menores índices de pobreza, enquanto o restante das 

paróquias rurais tem índices de pobreza bastante altos e um infraestrutura 

básica precária em especial as paróquias La Carolina, Lita e Angochagua. 

Esta leitura inicial mostra as desigualdades sociais e espaciais entre as 

paróquias, também é o suporte para verificar se existem contradições entre o 

projeto inicial de processos como OP de justiça redistributiva dos recursos 

públicos e se foi possível alcançar este objetivo dentro da malha territorial. 
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No tocante as conclusões acerca do desenho institucional do OP, 

verificou-se que o Orçamento Participativo tem modelos heterogêneos devido 

a sua ampla difusão com experiências transnacionais. Isto produziu diversas 

tendências e modelos do processo, dificultando uma definição que abrange as 

distintos experiências, dentro as quais existem algumas mais exitosas que 

outras. Entre os modelos mais reconhecidos se encontram aqueles onde se 

consolidou uma articulação entre o governo local e sociedade organizada. No 

caso do município de Ibarra ao ser definido o OP como um “instrumento” não 

apenas pela bibliografia encontrada, mas também dentro das falas dos 

agentes da prefeitura, nas assembleias, percebe-se que existe uma tendência 

para padronizar o processo a partir da gestão do governo local e Governo 

Central, o que dificulta uma articulação efetiva com a sociedade, deixando um 

processo mais verticalizado e dependente da democracia representativa. 

No caso equatoriano a implementação do OP partiu de experiências 

locais. Devido a crises do Estado-nação -durante a década de noventa e 

começo do século XXI - vários dos governos locais denominados de 

alternativos, procuram o desenvolvimento desde o local optando por uma 

gestão com uma maior participação popular, através de processos como 

planos e orçamentos participativos, entre estes o Município de Ibarra. Dentro 

dos modelos que tiveram maior repercussão, estão aqueles onde consolidou-

se a uma organização social e que se manteve, que não foi o caso de Ibarra. 

Na última década dentro da modificação da Constituição de 2008 e de uma 

serie de códigos, leis e políticas públicas, se regulou tanto um modelo de 

ordenamento territorial como de participação cidadã, entre estes o processo 

de descentralização, as Instancias de Participação e o Orçamento de 

Participação passaram a ser formatados a partir do Governo Central.  

Por um lado de fato existiu uma retomada do Estado-nação, onde 

percebe-se uma maior organização dentro das competências de cada nível de 

Governo Autônomo e Descentralizado - GAD, promovendo um processo de 

desconcentração de competências mais organizado. No caso do GAD 

Municipal Ibarra percebe-se que já estão sendo cumpridas em sua maioria as 

competências designadas. Uma das competências dos GADs Paróquias 

Rurais esta justamente vinculada ao OP, sendo designado a responsabilidade 

do planejamento e fiscalização dos recursos alocados do OP, que provem 
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tanto do GAD Municipal, como da Província. Portanto percebe-se dois 

fenômenos o primeiro a articulação não é apenas entre o governo e 

sociedade. No caso equatoriano também vai depender da articulação entre o 

governo municipal ou provincial e os conselhos paroquiais, além da 

organização da sociedade. O outro fenômeno que se percebe é que 

efetivação do processo de OP nas paróquias rurais, dependem também do 

nível de experiência e gestão técnica, devido a que sua consolidação como 

governos setoriais é recente, poucos são os Conselhos Paroquiais que tem 

experiências de gestão e planejamento. 

Dentro da normativa do OP no Município de Ibarra também existiram 

grandes modificações a partir da vigente Legislação Nacional entre as 

características positivas se encontram a principio competências claras entre 

cada nível de GAD, o processo de OP passou a ser uma competências e 

processo executado em todo o país, a prestação de contas sobre as 

assembleias e orçamento deve ser público e acessível no site oficial da 

Prefeitura do GAD Municipal de Ibarra.  

No entanto, algumas características do processo local anterior não 

foram levadas em consideração e são cruciais. A princípio não existe, na 

ordenança vigente, a definição da porcentagem alocada exclusivamente para 

Orçamento Participativo, tal como a falta de definição dos parâmetros para 

distribuição dos recursos entre as paróquias. Percebe-se que estas decisões 

são tomadas pelo governo executivo municipal. Outra das características 

negativas foi a diminuição da porcentagem destinado aos grupos prioritários –

mulheres, jovens, crianças, pessoas com deficiência e idosos- do 15% do OP 

para o 10%. Percebe-se a necessidade de modificação da ordenança para 

que esta siga a Legislação Nacional, porém nota-se que avanços do processo 

local não foram levados em consideração, prejudicando o desenvolvimento do 

processo e tendendo para que este seja mais verticalizado. 

A gestão do OP também foi modificada a partir do atual panorama 

nacional, dentro do COOTAD está definido o cronograma orçamental que os 

GADs devem cumprir, ao longo da visita de campo percebeu-se que alguns 

pontos não seguiam a normativa. Por exemplo, cumpre-se com os passos 

que devem ser desenvolvidos como mostra o Gráfico 3, porém as datas no 

ano de 2016 não foram cumpridas, no mês de outubro e começo de 
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novembro ainda foram desenvolvidas assembleias locais e paróquias, assim 

como a assembleia municipal  a qual deviria ter acontecido em outubro,  foi 

organizada apenas no começo de dezembro. 

A gestão do OP na Prefeitura do GAD Municipal de Ibarra, esta gerida 

pele Direção de Participação Cidadã, em coordenação com a Direção de 

Financiamento e de Obras Públicas. Um dos pontos que chamaram a atenção 

no campo elaborado foi a falta de coordenação entre a Direção de 

Participação Cidadã e a Direção de Planejamento, já que segundo a 

normativa o Orçamento Participativo deve seguir as diretrizes do Plano de 

Desenvolvimento e Ordenamento Territorial.   

Dentro das conclusões referente a participação social uma das 

modificações contundentes dentro do Estado do Equador, foi a sistematização 

deste processo desde a criação do quinto poder o Conselho de Participação 

Cidadã e Controle Social, responsável pela elaboração de políticas públicas 

de participação cidadã e sistematização de processo como OP, elaborando 

uma ordenança modelo de OP que foi utilizada no caso do GAD Municipal de 

Ibarra.  

Outro dos pontos relevantes foi a delimitação da participação a través de 

Instancias de Participação as quais tem com função a elaboração e 

participação dos Orçamentos Participativos e dos Planos de Desenvolvimento 

e Ordenamento Territorial. Estas Instâncias de Participação devem ser 

conformadas por: autoridades eleitas, representantes do regime dependente e 

representantes de cada âmbito territorial, é dizer ainda representantes da 

democracia representativa, representantes do Governo Central e os 

representantes do âmbito territorial é dizer os presidentes do bairro, contudo 

outros formatos de organização social com os movimentos sociais, sindicatos 

ou coletivos não se encontram contemplados e legitimados para a toma de 

decisão. 

Ao longo do campo elaborado percebeu-se que estas Instâncias de 

Participação se encontram presentes dentro da Assembleia Municipal, onde 

há uma socialização do OP, mostrando a quantidade de recursos alocado 

para o seguinte ano e sua divisão entre as paróquias urbanas e rurais, porem 

não ha um momento de debate o deliberação pública, pelo contrario continua 

sendo um espaço de fala do autoridades e agentes da prefeitura.  
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 O momento de maior deliberação e debates sobre o OP acontece nas 

assembleias locais é dizer nos bairros e comunidade rurais, onde a população 

decide as obras, porem a partir dos recursos e divisão delimitada desde o 

governo municipal. Sendo assim, nota-se que devido aos escassos recursos 

são priorizadas pequenas obras de acordo as necessidades imediatas, 

aqueles obras que requerem de maiores recurso e mais abrangentes nem 

sempre são concretizadas, mesmo que priorizadas. No caso dos bairros 

urbanos notou-se maiores práticas de clientelismo existem falas do tipo “ o 

prefeito, coloca o resto” ou o “Prefeito prometeu”, este tipo de práticas 

prejudicam um processo que priori tem objetivo justamente romper com ditas 

praticas politicas, este tipo de praticas são menores nas assembleias rurais. 

Um outro ponto que chamou a atenção durante o campo elaborado foi o 

cancelamento de várias da assembleias e a falta de organização e elaboração 

de um calendário geral do município. Para verificar se todas as assembleias 

locais foram realizadas se analisou as atas das assembleias que devem estar 

disponíveis no site oficial da Prefeitura do GAD Municipal de Ibarra. 

Concluindo que existem uma alta porcentagem de atas faltantes, por exemplo 

em paróquias rurais como Lita, La Carolina e San Antonio, não foi encontrada 

nenhuma ata. Isto mostra que não existe uma articulação em governos e uma 

falta de acompanhamento por parte da prefeitura. Já paroquias como La 

Esperanza, Angochagua, San Francisco e Caranqui, existe maior número de 

atas e uma maior organização social.  

Um dos objetivos de OP colocados na Legislação Nacional e sobre a 

“justiça redistributiva”, dentro da qual existe uma abordagem bidimensional, 

da justiça social entre a distribuição e o reconhecimento. Dentro do estudo se 

aprofundo mais na análise apenas da distribuição, devido que ao longo do 

trabalho percebeu-se um processo bastante verticalizado, pelo que dificulta se 

falar de um reconhecimento.  

Dentro desta temática a principio se analisou a relação entre o recurso 

alocados, o compromisso feito e de fato os recursos executados do OP, no 

município como um todo. Concluindo que existe uma divergência entre os 

distintos estágios do processo, dentro do período de 2004-2016 apenas o 

52% dos recursos foram executados, no entanto existe uma porcentagem que 
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ficou como compromisso que este se convertem nos alcances dos anos 

seguintes.  

Ao verificar a distribuição dos recursos alocados do OP dentro da malha 

territorial percebeu-se que a princípio não existem uma grande diferença de 

recurso alocados entre paróquias, dentro do período 2003-2016 existe uma 

media de $3.264.188,57 de dólares para cada paroquia . No entanto ao 

analisar as obras executadas – a partir do Anexo 3- esta distribuição de 

valores variam na malha territorial, no período de 2006-2015. Conclui-se que 

as paróquias urbanas forma mais beneficiadas do que as rurais. Notou-se que 

paróquias como La Carolina, Lita e Priorato executaram a menor quantidade 

em obras do OP com montantes entre $324.302 e $627.926, enquanto San 

Francisco e Caranqui tiveram montantes entre $836.820 e $863.062 dólares, 

mostrando que as desigualdades existentes na malha territorial se 

mantiveram dentro do processo. 

Ao verificar o tipo de obras desenvolvidas com recursos do OP, conclui-

se que devido ao formato de divisão dos recursos, em sua maioria foram 

executados obras de pequeno porte, relacionadas a obras gerais e ao 

sistemas viário. Também várias das obras priorizadas são referentes a 

espaços públicos de varias tipologias como: as casa comunais, espaços 

públicos de lazer e equipamentos esportivos. Obras relacionadas à 

infraestrutura básica tiveram recursos limitados, devido a que são obras que 

requerem de um gasto maior. 

Ao longo do trabalho um dos momentos de maior aprendizado foi o 

campo, em especial pelo acompanhamento das assembleias locais, ao 

escutar as falas da população sua leitura demandas sobre o território, mostra 

que existe uma possibilidade de processos de gestão e planejamento mais 

democráticos. Porem é necessário verificar se o desenho institucional 

implementado está facilitando e ampliando o debate, ou pelo contrario o 

limita. Reconhece-se a necessidade de uma maior organização social que vai 

além dos bairros e comunidades e que tenha como pautas diretos como a 

moradia, serviços básicos, mobilidade que seja tomada em conta dentro do 

processo do OP.   

Uma das dificuldades dentro da pesquisa, foi a distancia com o território 

estudo, em especial como relação a dificuldade implementação da 
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metodologia Delphi e pela falta de interesse por parte dos técnicos da 

prefeitura em participar na pesquisa. No entanto isto forma parte dos 

resultado dentro do trabalho, acerca da necessidade da fiscalização social do 

processo como um todo. A falta de interesse por parte dos agentes, mostra a 

falta de compromisso com a academia e de certa forma uma comodidade com 

o processo que esta sendo implementado, sem nenhum tipo de crítica e 

avaliação que pode beneficiar para que este processo de fato seja mias 

democrático e exista uma maior redistribuição de recursos dentro da malha 

territorial ou a denominada justiça redistributiva.  
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em nível nacional, utilizado por todos os municípios do país. A ordenança vigente é Ordenança que
regulamenta o Funcionamento do Sistema de Participação
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em geral, o que possivelmente dará a conhecer o instrumento, para quem não está informado, servindo de
incentivo para a participação.

A pesquisa ANÁLISE CRÍTICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO GAD MUNICÍPIO DE IBARRA -
EQUADOR se mostra uma iniciativa propositiva, na medida em que deseja avaliar a real aplicação e eficácia
do princípio do Orçamento Participativo, originário no Brasil, segundo a pesquisadora. Sua importância se
reveste do objetivo de levantar dados oficiais relativos à dinâmica desse orçamento, planejado e aplicado
pela prefeitura de Ibarra-Equador, o que dará credibilidade à análise. Para além dessa exposição e análise
de dados colhidos junto ao poder executivo do município, serão feitas entrevistas por meio de questionários
a especialistas da matéria e à população de maneira geral, a fim de se obterem as percepções daqueles
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nome correto da pesquisadora.
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(Carta de Encaminhamento em word ou pdf), a fim de que possamos identificar os itens que foram
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CUESTIONARIO DELPHI -ANÁLISIS CRÍTICO DEL PRESUSPUESTO PARTICIPATIVO EN EL 

 GAD-CANTONAL DE IBARRA 
 
INDICACIONES GENERALES. 
 
 El siguiente cuestionario se realizará utilizando el método DELPHI, también conocido como método de los especialistas. Dicho método  
tiene como objetivo principal, llegar a consensos entre los especialistas en relación a un tema especifico. En este caso se aplicará a expertos en  
el tema de investigación, en este cas es sobre los Presupuestos Participativo en el GAD Cantonal de Ibarra, por lo que usted estimado técnicos 
considerando su extenso conocimiento dentro de la temática fue escogido para colaborar con esta investigación. Aclaramos que identidad dentro 
de la investigación es anónimo. 
 
 Para la aplicación del Método Delphi se elaborarán dos a tres rondas de cuestionarios, acerca del. tema. Por cada ronda de preguntas, se 
realizará una síntesis con las respuestas de todos los participantes, que serán conocidas por los mismos Al recibir la síntesis de los cuestionarios 
el objetivo es que los participantes verifiquen las respuestas, amplíen de ser necesario, y reflexionen sobre sus propias respuestas. En la siguiente 
ronda de cuestionarios, algunas preguntas pueden mantenerse, en el caso de que no hay un consenso sobre un tema, también existe la posibilidad 
de aumentar algunas preguntas en el caso de que se requiera profundizar  sobre algún aspecto especifico. 
 
 Agradecemos su disposición en participar dentro de la investigación que contribuirá al conocimiento de esta realidad. 
 
RONDA 1  
 
 El siguiente cuestionario esta dividido en tres diferentes segmentos: El primero se refiere a algunas de la características generales del  
Cantón de Ibarra; el segundo segmento tiene relación con las reformas realizadas en las Ordenanzas Municipales sobre presupuestos 
participativos para la aplicación del instrumento, durante los últimos nueve años de implementación; en el tercer segmento se abordala 
participación de los ciudadanos en el presupuesto. 
  



	

 
PARTE 1- CARACTERISTICAS DE EL CANTÓN IBARRA. 
 

 En la siguiente tabla se encuentran descritos los diferentes sistemas de infra-estructura de las  doce parroquias que conforman el Cantón 
de Ibarra. Por favor califique de acuerdo a las características de la infra-estructura de cada una de las parroquias, en: excelente, muy 
bueno, bueno, regular y ineficiente.  

 

 
ÁGUA 

POTABLE ALCANTARRILLADO ELETRICIDAD TEEFONO 
INTERNET VIALIDAD SALÚD  EDUCACIÓN SEGURIDAD ESPACIOS 

PÚBLICOS 

URBANAS                   

Alpachaca  Bueno  Bueno  Bueno 
Muy 
Bueno  Bueno  Bueno  Regular  Ineficiente  Regular 

Caranqui Bueno  Regular 
Bueno	 Muy 

Bueno	  Bueno  Bueno 
Bueno	

Regular  Regular 

El Sagrario  Bueno  Bueno 
Bueno	 Muy 

Bueno	 Regular  Bueno 
Bueno	

 Regular  Bueno 

Priorato  Bueno  Regular 
Bueno	 Muy 

Bueno	  Regular  Bueno 
Bueno 	

 Regular  Regular 

San Francisco  Bueno  Bueno 
Bueno	 Muy 

Bueno	  Regular  Bueno 
Bueno 	

 Regular  Bueno 
RURALES        Bueno	           

Ambuqui  Regular  ineficiente Regular Regular	 Regular	  Regular Regular	  Regular Regular 
Angochagua Regular	 ineficiente	 Regular	 Bueno	 Regular	  Regular Regular	  Regular  Regular 

La Carolina Ineficiente	 ineficiente	 Regular	 Regular	 Regular	  Regular Regular	 Regular	  Regular 
La Esperanza Bueno  Regular	 Regular	 Bueno	 Regular	  Regular Regular	 Regular	  Regular 
Lita Ineficiente	 ineficiente	 Regular	 Regular	 Regular	  Regular Regular	 Regular	  Regular 
Salinas Bueno	 ineficiente	 Regular	 Bueno	 Regular	  Regular Bueno	 Regular	  Regular 

San Antonio  Bueno 
Regular	 Regular	 Muy 

Bueno	
Regular	

 Regular 
Regular	 Regular	

 Regular 
 
 

La siguiente tabla también es refiere a la infraestructura de las doce  parroquias de el Cantón de Ibarra, pero en ese caso,por favor 
califique la inversión en obras y proyecto desarrollados por el gobierno en general. Al referirnos a los gobiernos en general, queremos 



	

decir al Estado, independiente de la escala de gobierno nacional, provincial, cantonal o parroquial, y el periodo de elección Deben 
seguirse los mismos parámetros de calificación anterior (excelente, muy bueno, bueno, regular y ineficiente.) 

 

 
ÁGUA 

POTABLE ALCANTARRILLADO ELETRICIDAD TEEFONO 
INTERNET VIALIDAD SALÚD  EDUCACIÓN SEGURIDAD ESPACIOS 

PÚBLICOS 

URBANAS                   

Alpachaca  Regular Muy Bueno  Bueno  
Muy 
Bueno  

Muy 
Bueno   Ineficiente Ineficiente Ineficiente  Regular  

Caranqui  Ineficiente Muy Bueno  Bueno  
Muy 
Bueno  Bueno  Ineficiente Ineficiente Ineficiente  Regular  

El Sagrario 
 Muy 
Bueno Muy Bueno  Bueno  

Muy 
Bueno  Regular Ineficiente Ineficiente Bueno Regular  

Priorato  Bueno Regular  Bueno  
Muy 
Bueno  Regular  

Ineficiente	
Ineficiente Ineficiente  Regular  

San Francisco  Regular Muy Bueno  Bueno  
Muy 
Bueno  Bueno  

Ineficiente	
Ineficiente Bueno Regular  

RURALES                    

Ambuqui  Regular Muy Bueno  Bueno  
Muy 
Bueno  Bueno  

Ineficiente	
Ineficiente Bueno Regular  

Angochagua  Bueno  Ineficiente Bueno 	  Regular  Bueno Ineficiente	 Ineficiente	 Ineficiente  Regular  
La Carolina  Bueno  Ineficiente Bueno 	 Regular	  Regular Ineficiente	 Ineficiente	 Ineficiente	 Regular	
La Esperanza  Bueno Bueno  Bueno 	 Regular	  Regular Ineficiente	 Ineficiente	 Ineficiente	 Regular	
Lita  Bueno  Ineficiente Bueno 	 Regular	  Regular Ineficiente	 Ineficiente	 Ineficiente	 Regular	
Salinas Bueno  Bueno Bueno 	 Regular	  Bueno Ineficiente	 Ineficiente	 Ineficiente	 Regular	
San Antonio  Regular  Ineficiente Bueno 	 Regular	  Bueno Ineficiente	 Ineficiente	 Ineficiente	 Regular	

 
A partir de la actual Constitución del Ecuador 2008 la descentralización es obligatoria, tanto en los cantones como en las parroquias 
urbanas y rurales, conformando así los Gobiernos Autónomos y Descentralizados. De acuerdo con su experiencia cómo esto, modificó la 
gestión del Presupuesto Participativo?.  Regular (compras públicas concentra la contratación) 
 
Por favor cite los principales actores que son parte del presupuesto participativo y especifique  cada una de sus características. 
 



	

Actores Sociales de cada uno de los Barrios y Comunas como son niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con 
discapacidad y moradores, vecinos y vecinas del barrio. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra  en las parroquias rurales también el Gobierno Provincial de Imbabura de acuerdo a sus 
competencias. 
= 
Según su experiencia, cuáles son las principales inversiones que se han realizado en obras o proyectos sociales, a partir del presupuesto 
participativo. 
En Educación, Agua Potable, Vías. Alcantarillado, Infraestructura casas comunales, Capacitaciones a sectores prioritarios. 

 
De acuerdo con su experiencia en las asambleas y en la gestión, por favor cite algunas de las diferencias existentes entre trabajar con las 
parroquias rurales y las parroquias urbanas. 
En las parroquias rurales tienen su propia ley y son más autónomas, de acuerdo a su identidad étnica tienen sus formas de organización 
social sin embargo para la aplicación del presupuesto participativo participan todas las parroquias urbanas y rurales por igual. 
En las parroquias Urbanas interviene directamente el Municipio para la organización. 
 

PARTE 2-ORDENANZAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
 
El Presupuesto Participativo es un instrumento que surgió a partir de una Ordenanza establecida en 1998, desde la aprobación de dicha 
ordenanza, la aplicación del instrumento ha tenido algunas reformasen estos nueve años de vigencia. Citamos aquí las ordenanzas aprobadas 
respecto al tema: 
 

ORDENANZA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA CIUDADANA– 1998 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA Y ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE EL PRESUPUESTO PARRTICIPATIVO-2003 
ORDENANZA SUBSTITUTIVA QUE REGLAMENTA LA ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, 
CONTROL Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-2008 
ORDENANZA QUE NORMA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL DEL CANTÓN DE IBARRA-2012 

 
Dichas reformas traen nuevas características en el proceso y gestión del instrumento, las siguientes preguntas se refieren a esta temática. 
 



	

Dentro de algunas modificaciones que trajo la actual ordenanza con relación a las anteriores, actualmente el segmentos de la distribución 
de los recursos es dividida de manera igualitaria entre las doce parroquias. De acuerdo con usted, esta división es adecuada si 
consideramos las diferentes realidades entre parroquias?. 

No es adecuada en las parroquias Rurales hay mas necesidades y la inversión debe ser màs y existe una mayor participación social en las 
actividades  
En la parroquias Urbanas existen cubierto la mayor parte de servicios básicos y no hay participación de los moradores de los barrios sin embargo 
hay necesidad de y el poco presupuesto de 22000 para los barrios urbanos es poco y tampoco se ejecuta por  falta de seguimiento  
 

Una de las modificaciones se refiere a la delimitación del debate de acuerdo con los planos de desenvolvimiento y ordenamiento 
territorial, como cita la última ordenanza “el debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco del Sistema y Lineamento del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, elaborado por el Concejo Cantonal de Planificación”. De acuerdo con su experiencia, el debate  
en base al  PDyOT, contribuye o limita el debate dentro de las asambleas? 

 
Si bien en la ordenanza existe que debe ser en función de la delimitación muchas veces son tomados en cuenta de acuerdo a las referencias 
de hecho que de la legalidad y se ha realizado en función de las realidades existentes 

 
De acuerdo con la actual legislación, los debate tanto de la planificación como del presupuesto participativo elaborado con la 
participación ciudadana son de “abajo para arriba”, en la práctica cómo funciona, cómo son organizadas las asambleas y debates? 
De acuerdo a la Ordenanza que son los 220,000 dólares para cada parroquia si se cumple en asambleas se realizan las propuestas, no se 
realizar debates del Gran presupuesto municipal. 
Una de las reforma en la actual ordenanza es que el porcentaje destinado para grupos prioritarios (niños, mujeres, tercera edad y personas 
con discapacidad), cambió del 15% al 10% el porcentaje , por qué este cambio y cuál es su opinión al respecto.  
No defendieron a tiempo este cambio es decir no existió la base organizada ni representación para defender los derechos conquistados.  
De acuerdo con su experiencia las reformas  en las ordenanzas han colaborado o/y perjudicado en la construcción de un proceso más 
deliberativo en el presupuesto participativo.  
Han perjudicado a la  base organizativa, sin embargo hay barrios, comunas y Parroquias que si lo realizan seguimiento para que se 
ejecuten las obras en su totalidad y eso es bueno. 

 
PARTE 3-PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

 Dando continuidad a la calificación por separado de cada una de la parroquias, por favor califique las características de participación de 
cada una de las parroquias, siguiendo los mismo parámetro anteriores (excelente, muy bueno, bueno, regular y ineficiente). 



	

 

	
NÚMERO	DE	

PARTICIPANTES	

PARTICIPAÇÃO	
DOS	

PRESENTES	

QUALIDADE	
DO	ESPAÇO	

DA	
ASSAMBLEIA	

DEBATE	
ACERCA	DAS	
PRIORIDADES	

CONCESO	
ACERCA	DAS	
PRIORIDADES	

CONHECIMETO	
NORMATIVA		

PLANEJAMENTO	
DAS	

PRIORIDADE	

FISCALIZAÇÃO	
DAS	OBRAS	E	
PROJETOS	

URBANAS	 		 		 		 		 		 		 		 		
Alpachaca	 	Muy	Bueno	 	Bueno	 	Bueno	 Bueno	 Bueno	 	Regular	 	Bueno	 	Bueno	
Caranqui	 Muy	Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	
El	Sagrario	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	
Priorato	 Muy	Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	
San	Francisco	 Muy	Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	

RURAIS	 		 		 		 		 		 		 		 		
Ambuqui	 Muy	Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	
Angochagua	 Muy	Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	
La	Carolina	 Muy	Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	
La	Esperanza	 Muy	Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	
Lita	 Muy	Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	
Salinas	 Muy	Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	
San	Antonio	 Muy	Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Bueno	 Regular	 Bueno	 Bueno	

 
De acuerdo con su experiencia cite algunas de las fiscalizaciones o veedurías significativas, realizadas por los ciudadanos con respecto al 
presupuesto participativo. 
 
En el año 2004 – 2005  Se realizó veeduría con la Comisión Anti Corrupción 
En el Año 2015 se realiza con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social seguimiento a la ejecución del Presupuesto 
participativo 2014. 
 
Dentro de su experiencia en las asambleas realizadas para elaborar el presupuesto participativo, existe un mismo nivel de debate o  
deliberación en las distintas escalas de asambleas: las barriales-comunitarias, las parroquiales y la cantonal. Por favor, especifique las 
características de cada una de ellas. 
La Ciudadanía conoce el monto del presupuesto y e función de aquello proponen que se gaste y se plantean propuestas y proyectos 



	

En otros casos como las rurales los montos de los proyectos son muy altos y no alcanzan el presupuesto participativo de acuerdo a la 
ordenanza vigente y en algunas parroquias se han logrado que la máxima autoridad complemente en el próximo año llegando a acuerdos 
y compromisos. 
Cite por favor algunas experiencias más exitosas acerca de la inversión en obras o proyectos sociales desarrollados con el presupuesto 
participativo. 
 
En la mayoría de las parroquias rurales se han implementado desde el año 2000  Equipamiento y Mejoramiento de la Infraestructura 
Educativa en la parroquia rural de Angochagua, Lita, Carolina, Ambuqui, San Antonio 
Alcantarillado en la Esperanza, San Antonio 
Mejoramiento de Casas Comunas en todos los barrios y comunidades 
Agua potable en las parroquias rurales 
Capacitaciones a los sectores prioritarios 
Dotación de implementos de emprendimientos productivos 
 
Cómo se organizan la comunicación y convocatoria para la participación ciudadana en las asambleas para elaborar el presupuesto 
participativo. 
Reunión de planificación con los actores sociales, presidentes de juntas parroquiales, presidentes de Comunas y  Barrios para la 
elaboración de cronogramas e invitación a las asambleas y su aprobación y rendición de cuentas. 
En la rendición de cuentas  no solo rinden cuentas del presupuesto participativo de lo que se planificó participativamente sino que la 
máxima autoridad informa de todo el presupuesto municipal es decir da un informe de labores de todo. 
 

 
Este es un instrumento que ya tiene casi una década de vigencia, de acuerdo con su experiencia los ciudadanos del Cantón de Ibarra 
participan y se organizan, cada ves más, o depende mas de una organismo gubernamental. 

 
Depende del organismo gubernamental es decir del Municipio y del GPI. 
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DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA DE REUNION Nro. 02701-GPC-R

INFORMACION DE LA REUNION
 Fecha: 2017-01-28
 Hora inicio: 15:00:00
 Hora término: 17:00:00
 Lugar: EN LA CEDE DE VICTORIA CENTRO
 Convocado por: MARCO BOLIVAR CRUZ HERRERA
 Objetivo: SOCIALIZAR CON LOS SECTORES PRIORITARIOS COMO SON: NIÑOS,JOVENES, ADULTOS MAYORES,

MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES
 Parroquia: SAN FRANCISCO
 Barrio:
 Tema discusión: ASAMBLEA LOCAL PARROQUIAL
 Responsable: MARCO BOLIVAR CRUZ HERRERA

Temas y acuerdos
Tema tratado 1
  Tema: 1. Priorización del Presupuesto Participativo 2017 de la Niñez y Adolescencia.

Acuerdo: 1.1. Escuela deportivas en las disciplinas de Fútbol y Basket.

Pendiente: Ninguno

Responsable: CRUZ HERRERA MARCO BOLIVAR

Tema tratado 2
  Tema: 2. Priorización del Presupuesto Participativo 2017 de los Jovenes

Acuerdo: 2.1. Cursos de capacitación en tecnologías: Arreglo de dispositivos electrónicos, Programación computacional.

Pendiente: Ninguna

Responsable: CRUZ HERRERA MARCO BOLIVAR

Tema tratado 3
  Tema: 3. Priorización del Presupuesto Participativo 2017 de las Mujeres

Acuerdo: 3.1. Cursos de capacitación para elaboración de bocaditos y arreglos florales.

Pendiente: Ninguno

Responsable: CRUZ HERRERA MARCO BOLIVAR

Tema tratado 4
  Tema: 4. Priorización del Presupuesto Participativo 2017 de los Adultos Mayores
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Acuerdo: 4.1. Implementación y desarrollo del proyecto Activate abuelito.

Pendiente: Ninguno

Responsable: CRUZ HERRERA MARCO BOLIVAR

Tema tratado 5
  Tema: 5.- Priorización del Presupuesto Participativo 2017 de las Personas con Discapacidad

Acuerdo: 5.1. Implementación del proyecto activate abuelo con la contratación de fisioterpistas para la atención en sus domicilios.
5.2. La Direccion de Inclusión Social gestionara para que las personas con discapacidad participen de las actividades de los
grupos de danza.

Pendiente: Ninguno

Responsable: CRUZ HERRERA MARCO BOLIVAR

EQUIPO DE TRABAJO
 Cédula  Nombres  Interno/Externo
1002031811 TORRES PAEZ EDISON ANDRES INTERNO
1001393519 CRIOLLO LUIS PATRICIO INTERNO
1001039757 CRUZ HERRERA MARCO BOLIVAR INTERNO
1003391248 AGUILAR ROBLES ANA LUCIA INTERNO

PARTICIPANTES
Nro.  Cédula  Nombre  Parroquia  Representación  A. Prioritaria G. Etnico  Género
  1 1001844503   ALBA MATANGO

MARIA JOSEFINA
SAN FRANCISCO CIUDADANOS   ADULTOS

MAYORES
  MESTIZO M

  2 1001129012   ALMEIDA GUZMAN
FABIAN PLUTARCO

SAN FRANCISCO PRESSIDENTE LA
VICTORIA-CATOLICA

  NINGUNO   MESTIZO H

  3 1000048676   ANGAMARCA
ANRANGO JACINTO

SAN FRANCISCO CIUDADANOS   ADULTOS
MAYORES

  MESTIZO H

  4 1002690681   ANGAMARCA PADILLA
AIDA ESPERANZA

SAN FRANCISCO MUJERES   NINGUNO   MESTIZO M

  5 1001922184   BEDOYA ANGAMARCA
ROSA ESTHELA

SAN FRANCISCO CIUDADANA   NINGUNO   MESTIZO M

  6 1001397908   BEDOYA IPIALES
SEGUNDO GALO

SAN FRANCISCO PRESIDENTE/A DEL
BARRIO
PRESIDENTE/A DE
ROSALES DE LAS
MALVINAS

  ADULTOS
MAYORES

  MESTIZO H

  7 1704954146   COLLAGUAZO RIVERA
LUZ AMERICA

M

  8 1001291812   CRUZ PONCE JOVA
FABIOLA

SAN FRANCISCO CIUDADANA   NINGUNO   MESTIZO M

  9 1002326674   CUPICHAMBA
PUPIALES MILTON
ORLANDO

SAN FRANCISCO CIUDADANO   JOVENES   MESTIZO H

  10 0601420581   DELGADO PACHECO
JUAN RODOLFO

SAN FRANCISCO PRESIDENTE/A DEL
BARRIO DE SAN

  NINGUNO   MESTIZO H
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FRANCISCO DEL
TEJAR

  11 1001930039   DELGADO
RODRIGUEZ AIDA
MARGOTH

SAN FRANCISCO CIUDADANOS   NINGUNO   MESTIZO M

  12 1001858669   FLORES PABON
GLORIA EMPERATRIZ

SAN FRANCISCO PRESIDENTE/A DEL
BARRIO DE EL
BOSQUE

  NINGUNO   MESTIZO M

  13 1000787182   GAVILANES FLORES
JOSE IGNACIO

SAN FRANCISCO PRESIDENTE/A DEL
BARRIO DE LA
PRADERA DE LOS
SAUCES

  NINGUNO   MESTIZO H

  14 0400542270   GUERRERO HECTOR
ROBERTO

SAN FRANCISCO CIUDADANOS   ADULTOS
MAYORES

  MESTIZO H

  15 0400359667   HUERTAS MARIA   NINGUNO   MESTIZO M
  16 1000012656   ICHAO CARLOSAMA

LUIS ARCENIO
H

  17 1000057107   IPIALES CUASQUI
VICTOR EMILIO

SAN FRANCISCO PRESIDENTE/A DEL
BARRIO DE SAN
EDUARDO

  ADULTOS
MAYORES

  MESTIZO H

  18 1703874345   JIMENEZ VIANA
SERVIO MARCELO

SAN FRANCISCO CIUDADANO   NINGUNO   MESTIZO H

  19 1000774610   JURADO MORENO
MARTHA AZUCENA

M

  20 1000327823   JURADO MORENO
ROSA MATILDE

SAN FRANCISCO CIUDANA   ADULTOS
MAYORES

  MESTIZO M

  21 1001367455   LARA MERA NELSON
ORLANDO

SAGRARIO   NINGUNO   MESTIZO H

  22 1001287042   MENDOZA CAIZA
ROCIO DE FATIMA

SAN FRANCISCO PRESIDENTES/AS DE
LOS CONSEJOS
BARRIALES

  NINGUNO   MESTIZO M

  23 1003617741   MORALES IZAMA
JAIRO DAMIAN

H

  24 0400656294   ORTEGA TANICUCHI
MARTHA CECILIA

SAN FRANCISCO CIUDADANA   NINGUNO   MESTIZO M

  25 1701123141   OVIEDO MARIA
TERESA

SAN FRANCISCO PRESIDENTE/A DEL
BARRIO DE LA
VICTORIA CENTRO

  ADULTOS
MAYORES

  MESTIZO M

  26 1000968220   PAREDES ANDRADE
EDGAR FABIAN

SAN FRANCISCO   NINGUNO   MESTIZO H

  27 1001734787   QUILCA IPIALES LUIS
ENRIQUE

SAN FRANCISCO PRESIDENTE/A DEL
BARRIO DE SANTA
ROSA DEL TEJAR

  NINGUNO   MESTIZO H

  28 1709587487   REASCOS PAILLACHO
ILDA TARGELIA

  ADULTOS
MAYORES

  MESTIZO M

  29 1002712402   RODRIGUEZ AYALA
MARIA TERESA

SAN FRANCISCO PRESIDENTE/A DEL
BARRIO DE LOS
GIRASOLES

  NINGUNO   MESTIZO M

  30 1001028602   TERAN TERAN
MILTON GUSTAVO

SAN FRANCISCO GADI - DPC   NINGUNO   MESTIZO H

  31 1000999654   TIPANTUÑA TAPIA
ALICIA MAGDALENA

SAN FRANCISCO   NINGUNO   MESTIZO M
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  32 1001857950   ULCUANGO
ULCUANGO VICENTE

SAN FRANCISCO PRESIDENTE/A DEL
BARRIO
PRESIDENTE/A DE
YURACRUCITO

  NINGUNO   INDIGENA H

  33 1003222534   VINUEZA MENDOZA
CARLOS HERNAN

SAN FRANCISCO CIUDADANA   NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

  MESTIZO H

DESGLOSE DE ASISTENCIA
GENERO CANTIDAD

GRUPO ETNICO CANTIDAD
INDIGENA  1
MESTIZO  28
SIN DEFINIR  4

G.A. PRIORITARIA CANTIDAD
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  1
JOVENES  1
ADULTOS MAYORES  8
NINGUNO  19
SIN DEFINIR  4

Observaciones: NINGUNA

Atentamente, 

Msc. Piedad Cuarán
 DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA 
CERTIFICAR
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Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02594-GPC-R 06/12/16 Teatro Gran 
Colombia Ibarra Aprovar o Anteprojeto do Orçamento do 

GAD Municipal de Ibarra Conjunto de obras 345 229 116 245 20 15 1 104 Normal

Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02495-GPC-R 02/09/16 Casa comunal Chaupi Guarangui 1) Continuação do sistema esgoto Rede de esgoto 16 6 10 9 6 0 1 0 Normal
Nro. 02508-GPC-R 08/09/16 Casa do bairro La Playa Sem anotações _ 10 4 6 3 0 0 0 7 Normal
Nro. 02528-GPC-R 29/09/16 Casa comunal Rumipamba 1) Conclusão da Casa comunal Casa comunal 18 13 5 4 8 1 0 5 Normal
Nro. 02546-GPC-R 17/09/16 Casa comunal El Chota Sem anotações _ 23 8 15 8 4 5 0 6 Normal
Nro. 02661-GPC-R 25/11/16 Casa comunal Apangora 1) Sarjetas de agua nas vias Sistema viário 16 11 15 6 8 0 0 2 Normal
Nro. 02662-GPC-R 24/11/16 Casa comunal Rumipamba 1) Culminação da Casa comunal Casa comunal 19 13 6 1 5 0 0 13 Normal
Nro. 02664-GPC-R 17/11/16 Casa comunal Rancho Chico 1) Pavimentação com pedra Sistema viário 17 13 4 3 11 0 0 3 Normal

Nro. 02672-GPC-R 04/02/17 Casa comunal Paróquia 1) Aquisição do lote para o poliesportivo Espaço público de 
lazer 24 17 7 5 0 3 0 16 Normal

Nro. 02673-GPC-R 04/02/17 Casa comunal La Playa y El Ramal Sem anotações _ 13 9 4 2 1 1 0 9 Normal

Nro. 02675-GPC-R 04/02/17 Casa comunal San Clemente 1. Pavimentação com pisos 
intertravados Sistema viário 17 15 2 12 0 0 1 4 Normal

Nro. 02676-GPC-R 11/02/17 Casa comunal Paróquia Grupos prioritários- projetos de 
artesanatos Projeto social 145 36 109 5 4 41 0 95 Normal

Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02515-GPC-R 14/10/16 Casa comunal Zuleta 1) Pavimentação de pedra Sistema viário 50 25 25 5 39 0 0 6 Normal

Nro. 02526-GPC-R 15/10/16 Casa comunal Central 1) Melhorias do sistema comunitário de 
água potável Rede de água potável 39 19 20 1 38 0 0 0 Normal

Nro. 02564-GPC-R 22/10/16 Casa comunal Cochas Sem anotações _ _ _ _ _ _ _ _ _ Normal
Nro. 02565-GPC-R 22/10/16 Casa comunal Chilco Sem anotações _ 6 5 1 1 4 0 0 1 Normal

Nro. 02611-GPC-R 29/10/16 Casa comunal Cochas 
1) Desenvolver o estudo e 
melhoramento da captação de aguas 
nas lagoas

Meio Ambiente 84 32 52 45 1 0 0 38 Normal

Nro. 02625-GPC-R 29/10/16 Casa comunal La Rinconada Sem anotações _ 57 25 32 22 2 0 0 33 Normal

Nro. 02632-GPC-R 29/10/16 Casa comunal Chilco 1) Melhoria do sistema de água potável Rede de água potável 17 9 8 0 17 0 0 0 Normal

Nro. 02634-GPC-R 23/10/16 Casa comunal Magdalena 1) Pavimentação com pisos 
intertravados Sistema viário 40 15 25 0 36 0 0 4 Normal

ATAS DAS ASSEMBLEIAS DE PRIORIZAÇÃO DAS OBRAS COM O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA O ANO 2017

GAD do Muncipio de Ibarra
7 paróquias rurais e 5 paróquias urbanas

GAD da Paróquia Rural de Ambuquí
Total de bairros/comunidades: 12

GAD da Paróquia Rural de Angochagua
Total de bairros/comunidades: 7



Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02477-GPC-R 10/09/16 Casa comunal Rumipamba
1) Melhorias na água potável 
(adequação das redes); 2) Melhoria no 
sistema viário 

Rede de água potável 14 5 9 0 14 0 0 0 Normal

Nro. 02498-GPC-R 28/08/16 Casa comunal Cashaloma 1) Melhorias do sistema comunitário de 
água potável e conservação da fonte Rede de água potável 17 12 5 2 13 0 0 2 Normal

Nro. 02499-GPC-R 27/08/16 Casa comunal San Clemente 1) Aquisição de materiais para culminar 
a Casa comunal Casa comunal 38 27 11 4 15 0 0 19 Normal

Nro. 02500-GPC-R 11/09/16 Casa comunal San Jose de Cacho 1) Pavimentação de pedra e sarjetas Sistema viário 19 7 12 8 10 0 0 1 Normal

Nro. 02501-GPC-R 03/09/16 Casa comunal Paniquindrade 1) Melhoria do sistema de água potável Rede de água potável 72 39 33 2 44 0 0 26 Normal

Nro. 02505-GPC-R 17/09/16 Casa do bairro San Pedro 1) Implementação de jogos para 
crianças e melhorias no parque 

Espaço público de 
lazer 57 24 33 8 4 0 0 45 Normal

Nro. 02507-GPC-R 16/09/04 Casa comunal Punkuhayku 1) Reforma da Casa comunal Casa comunal 15 8 7 3 10 0 0 2 Normal
Nro. 02633-GPC-R 08/10/16 Casa comunal La Cadena 1) Culminar a Casa comunal Casa comunal 27 10 17 4 21 0 0 2 Normal

Nro. 02635-GPC-R 10/10/16 Casa comunal Rumipamba 1) Melhoria do sistema de água potável Rede de água potável 52 18 34 1 36 0 0 15 Normal

Nro. 02647 17/09/16 Casa comunal Santa Marianita 
1) Culminar a casa de capacitação; 2) 
Aquisição de materiais para o projeto 
Ornato; 3) Saneamento ambiental

Casa comunal _ _ _ _ _ _ _ _ Borrador

Nro. 02754 01/11/16 Casa comunal Paróquia Grupos prioritários- sem anotações Projeto social 65 37 38 8 54 0 0 3 Borrador

Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02507-GPC-R 10/09/16 Sede esportiva Paróquia 1) Continuidade do macro projeto da 
paróquia Conjunto de obras 92 45 47 9 0 38 0 45 Normal

Nro. 02510-GPC-R 03/09/16 Casa comunal San Luis 1) Construção de calcadas e meio fio Sistema viário 18 9 9 4 4 0 0 10 Normal

Nro. 02557 10/09/16 Sede esportiva Paróquia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Borrador

Total de bairros/comunidades: 18
GAD da Paróquia Rural de la Carolina

GAD da Paróquia Rural de La Esperanza
Total de bairros/comunidades: 7

Sem atas

GAD da Paróquia Rural de Lita
Total de bairros/comunidades: 7

Sem actas

GAD da Paróquia Rural de Salinas
Total de bairros/comunidades: 8

GAD da Paróquia Rural de San Antonio
Total de bairros/comunidades: 7

Sem actas



Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02643-GPC-R 06/09/16 Casa do bairro Paróquia 1) Obra macro pavimentação com pisos 
intertravados Sistema viário 108 50 58 84 0 5 0 19 Normal

Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02597-GPC-R 18/11/16 Casa comunal La Candelaria 1) Culminar a Casa comunal; 2 Culminar 
as calçadas Casa comunal 17 9 8 16 0 0 0 1 Normal

Nro. 02598-GPC-R 17/11/16 Casa comunal El Naranjal 1) Culminar a Casa comunal Casa comunal 16 8 8 16 0 0 0 0 Normal

Nro. 02599-GPC-R 21/11/16 Casa comunal Central 1) Manutenção do morro Caranqui; 2) 
Aquisição de instrumentos musicais Meio ambiente 20 13 7 19 0 0 1 0 Normal

Nro. 02600-GPC-R 22/11/16 Casa comunal 19 De Enero 1) Ampliação da rede de esgoto; 2) 
Aumento da rede de iluminação Rede de esgoto 110 53 57 72 3 9 0 26 Normal

Nro. 02601-GPC-R 23/11/16 Casa comunal El Naranjito 1)Colocação de paralelepípedo rua Sistema viário 45 13 32 44 0 0 0 1 Normal

Nro. 02602-GPC-R 01/11/16 Casa do bairro Ejido de Caranqui 1) Instalação de canal aguas chuva; 2) 
Pavimentação com pisos intertravados Sistema viário 13 7 6 11 0 0 0 2 Normal

Nro. 02603-GPC-R 24/11/16 Casa comunal El Chamanal 1) Culminação da quadra multiuso Espaço público de 
lazer 19 11 8 19 0 0 0 0 Normal

Nro. 02604-GPC-R 02/11/16 Casa do bairro Simon Bolivar 1) Reforma parque crianças Espaço público de 
lazer 17 6 11 16 0 0 0 1 Normal

Nro. 02605-GPC-R 03/11/16 Casa comunal Santa Lucia Del 
Retorno 

1) Fechamento e acabados Casa 
comunal Casa comunal 31 20 11 29 1 1 0 0 Normal

Nro. 02606-GPC-R 04/11/16 Casa do bairro Bellavista De 
Caranqui 

1) Esgoto e construção das quadra 
multiuso Rede de esgoto 21 10 11 19 2 0 0 0 Normal

Nro. 02607-GPC-R 05/11/16 Casa do bairro
Urbanización 
Municipal 
Yuyucocha 

1) Adequação do parque do setor Espaço público de 
lazer 27 13 14 8 0 0 0 19 Normal

Nro. 02608-GPC-R 06/11/16 Casa do bairro 20 De Octubre 1) Melhorias na planta de tratamento de 
água potável Rede de água potável 20 14 6 11 1 0 0 8 Normal

Nro. 02612-GPC-R 25/11/16 Casa do bairro Guayaquil De 
Caranqui 1) Reforma das instalações sanitárias Rede de esgoto 22 13 9 16 0 0 0 6 Normal

Nro. 02613-GPC-R 28/11/16 Casa comunal El Manzanal 1) Abertura via Sistema viário 11 7 4 8 0 0 0 3 Normal

Nro. 02615-GPC-R 29/11/16 Casa do bairro Catzoloma 2) Pavimentação com pisos 
intertravados nas vias secundarias Sistema viário 17 3 14 9 4 0 1 9 Normal

Nro. 02617-GPC-R 29/11/16 Casa comunal San Francisco De 
Chorlaví 1) Ampliação rede de água potável Rede de água potável 21 3 18 14 4 0 0 3 Normal

Nro. 02618-GPC-R 30/11/16 Casa do bairro 10 De Agosto 1) Culminar a Casa comunal Casa comunal 21 9 12 11 7 0 0 3 Normal

Nro. 02619-GPC-R 09/11/16 Casa comunal Vista Hermosa 
Yuyucocha 

1) Construção de pergolado e sanitário, 
na área de lazer

Espaço público de 
lazer 14 6 8 14 0 0 0 0 Normal

Nro. 02620-GPC-R 10/11/16 Casa comunal San Cristobal Alto 1) Obra na rede esgoto Rede de esgoto 40 24 16 6 22 0 1 11 Normal

Nro. 02621-GPC-R 11/11/16 Casa comunal San CristóBal De 
Caranqui 

1) Continuação do segundo andar da 
Casa comunal Casa comunal _ _ _ _ _ _ _ _ Normal

Paróquia Urbana Alpachaca
Total de bairros/comunidades: 23

Paróquia Urbana Caranqui
Total de bairros/comunidades: 25



Nro. 02622-GPC-R 14/11/16 Casa comunal Cuatro Esquinas 1) Pavimentação com pisos 
intertravados Sistema viário _ _ _ _ _ _ _ _ Normal

Nro. 02623-GPC-R 15/11/16 Casa do bairro Union Y Progreso 1) Construção da Casa comunal Casa comunal 20 8 12 16 0 0 0 4 Normal

Nro. 02624-GPC-R 16/11/16 Casa comunal Turupamba 1) Pavimentação com pisos 
intertravados Sistema viário _ _ _ _ _ _ _ _ Normal

Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02520-GPC-R 17/09/16 Casa comunal Flor del Valle 1) Conclusão das obras de meio-fio nas 
ruas Sistema viário 26 13 13 18 0 0 0 6 Normal

Nro. 02523-GPC-R 15/09/16 Sede esportiva Santa Rosa 1) Conclusão da casa do artesanato Casa comunal 26 12 14 18 0 1 0 7 Normal

Nro. 02532 12/08/16 Casa comunal Mirador de la 
Aduana 1) Passarela Sistema viário 28 13 15 24 0 0 0 4 Borrador

Nro. 02533 03/08/16 Casa do 
Artesanato La Delicia 1) Sistema escoamento das águas 

pluviais Sistema viário 12 6 6 9 0 0 0 0 Borrador

Nro. 02534 19/06/16 Casa do 
Artesanato Flor del Valle 2) Culminação do meio-fio nas ruas do 

bairro Sistema viário 20 11 9 15 0 0 0 5 Borrador

Nro. 02564 14/09/16 Casa comunal Socapamba 1) Rede e água potável Rede de água potável 21 12 9 14 1 0 0 6 Borrador

Nro. 02565 21/09/16 Casa do bairro Sagrado Corazon 1) Reforma piso das quadra multiuso 
Parque 6 de Octubre

Espaço público de 
lazer 32 13 19 23 0 0 0 9 Borrador

Nro. 02566 09/09/16 Casa comunal San Jose 1) Conclusão da Casa comunal Casa comunal 16 7 9 13 0 0 0 3 Borrador

Nro. 02567 08/09/16 Casa comunal La Delicia 
1) Pavimentação com pisos 
intertravados na rua; 2) sistema de 
aguas fluviais

Sistema viário 30 19 11 23 0 0 0 7 Borrador

Nro. 02569 16/09/16 Casa comunal El Panecillo 1) Conclusão da casa do artesanato Casa comunal 17 9 8 14 2 0 0 1 Borrador
Nro. 02570 15/09/16 Casa comunal Puruhanta 1)Sistema viário para o bairro Sistema viário 28 14 14 21 1 1 0 5 Borrador

Nro. 02571 08/09/16 Casa comunal Mirador De La 
Aduana Sem anotações _ 31 16 15 25 0 0 0 6 Borrador

Nro. 02572 09/09/16 Casa comunal La Floresta 1) Meio-fio das ruas do bairro; 2) 
Escadaria do bairro. Sistema viário 23 10 13 19 0 0 0 4 Borrador

Nro. 02574 07/09/16 Casa comunal Santa Marianita 
1) Passarela 2) Pavimentação com 
pisos intertravados na área de lazer; 2) 
reforma escadaria e calçadas

Sistema viário 26 10 16 23 1 0 0 4 Borrador

Nro. 02575 16/09/16 Casa comunal Cuatro Esquinas Sem anotações _ 26 15 11 18 0 1 0 7 Borrador
Nro. 02590-GPC-R 03/12/16 Casa do bairro Paróquia 1) Obras do sistema viário Sistema viário 31 18 13 26 2 0 0 3 Normal

Nro. 02677-GPC-R 17/02/17 Casa comunal Paróquia Grupos prioritários- projetos sociais de 
ocupação e capacitação Projeto social 30 16 14 26 0 0 0 4 Normal

Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02554-GPC-R 25/10/16 Casa comunal Ajavi Chiquito Sem anotações _ 16 11 5 11 0 0 0 5 Normal
Nro. 02555-GPC-R 25/10/16 Casa comunal Huertos Familiares 1) Ampliação Casa comunal Casa comunal 15 10 5 8 0 1 0 6 Normal

Nro. 02566-GPC-R 12/10/16 Casa comunal Simon Bolivar 1) Escadaria para o parque Espaço público de 
lazer 21 11 10 11 0 0 10 Normal

Total de bairros/comunidades: 48
Paróquia Urbana Sagrario

Paróquia Urbana Priorato
Total de bairros/comunidades: 25



Nro. 02569-GPC-R 31/10/16 Casa comunal 18 De Septiembre 1) Fechamento e escadas da quadra 
multiusos

Espaço público de 
lazer 31 15 16 26 1 0 0 4 Normal

Nro. 02576-GPC-R 27/10/16 Casa comunal Tahuando Sem anotações _ 28 18 10 13 0 0 0 15 Normal

Nro. 02580-GPC-R 28/10/16 Casa comunal San Miguel 
Arcangel 1) Culminar as instalações sanitárias Rede de esgoto 15 6 9 11 1 0 0 3 Normal

Nro. 02609-GPC-R 26/11/16 Casa comunal San Francisco De 
Manzano 

1) Estudos e construção do novo 
sistema de água potável Rede de água potável 27 19 8 2 25 0 0 0 Normal

Nro. 02629 27/10/16 Casa comunal Leonidas ProañO 1) Adequação das quadra esportivas Espaço público de 
lazer 13 2 11 12 1 0 0 0 Borrador

Nro. 02638-GPC-R 30/11/16 Casa do bairro Pugacho Bajo 1) Ampliação da rede de esgoto com a 
cooperação dos moradores Rede de esgoto 24 13 11 15 2 1 0 6 Normal

Nro. 02647-GPC-R 31/12/16 Casa comunal Cachipamba 1) Construção quarto de bodega na 
Casa comunal Casa comunal 20 16 4 9 9 0 0 2 Normal

Nro. 02649-GPC-R 31/12/16 Casa do 
presidente Chilcapamba 1) Continuação construção Casa 

comunal Casa comunal 18 7 11 9 8 0 0 1 Normal

Nro. 02651-GPC-R 31/12/16 Casa comunal Manzano Guarangui 1) Reforma vias secundarias Sistema viário 37 25 12 1 35 0 0 1 Normal

Nro. 02652-GPC-R 25/12/16 Casa comunal Yuracruz 1) Construção projeto água potável Rede de água potável 55 25 30 4 49 0 0 2 Normal

Nro. 02654-GPC-R 17/11/16 Casa comunal Colinas del Sur 1) Construção das escadarias do 
passeio

Espaço público de 
lazer 53 23 30 37 1 1 0 14 Normal

Nro. 02656-GPC-R 24/10/16 Casa comunal Mayor Galo Larrea 1) Pavimentação com pisos 
intertravados; Sistema viário 13 3 10 9 1 2 0 1 Normal

Nro. 02680-GPC-R 07/01/17 Casa comunal Pogllopunga Escadarias das quadras de uso multiuso Espaço público de 
lazer 28 16 12 8 20 0 0 0 Normal

Nro. 02714-GPC-R 22/04/17 Auditorio Paróquia Grupos prioritários- projetos sociais e de 
capacitação Projeto social 77 31 46 64 2 1 0 10 Normal

Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02489-GPC-R 05/09/16 Casa do bairro San Jose de 
Chorlavi 

1) Construção de calçadas; 2) 
Construção do meio-fio Sistema viário 34 15 19 23 0 0 0 11 Normal

Nro. 02509-GPC-R 11/10/16 Casa do bairro Rosal de las 
Malvinas 1) Conclusão da Casa comunal Casa comunal 17 4 13 12 0 0 0 4 Normal

Nro. 02531-GPC-R 03/09/16 Casa da 
presidenta Nuevo Amanecer 1) Pintura das fachadas das moradias Privado 7 1 6 7 0 0 0 0 Normal

Nro. 02534-GPC-R 07/09/16 Casa do bairro La Florida 1) Reforma da Casa comunal Casa comunal 9 6 3 3 0 0 0 6 Normal

Nro. 02535-GPC-R 08/09/16 Casa do bairro La Floresta 1) Construção das quadras esportivas Espaço público de 
lazer 17 7 10 12 0 0 0 5 Normal

Nro. 02536-GPC-R 09/09/16 Casa do bairro Jardines de Odila Sem anotações _ 23 8 15 13 1 0 0 9 Normal

Nro. 02537-GPC-R 13/09/16 Quadras 
esportivas Pilanqui del Bev Sem anotações _ 7 3 4 2 0 0 0 5 Normal

Nro. 02538-GPC-R 14/09/16 Quadras 
esportivas

San Jose de 
Yuyucocha Sem anotações _ 34 19 15 9 1 0 0 24 Normal

Nro. 02540-GPC-R 15/09/16 Casa do bairro Sem Nome 1) Reforma Casa comunal Casa comunal 16 9 7 8 0 0 0 8 Normal
Nro. 02542-GPC-R 27/09/16 Sala Múltipla El Bosque Sem anotações _ 14 5 9 11 0 0 0 3 Normal

Nro. 02543-GPC-R 28/09/16 Moradia 
morador Los Girasoles 2) Continuação da construção da Casa 

comunal Casa comunal 25 15 10 16 0 1 0 8 Normal

Nro. 02544-GPC-R 28/09/16 Sala Multiple El Bosque 1) Fechamento da quadra de futebol Espaço público de 
lazer 13 5 8 10 0 0 0 3 Normal

Total de bairros/comunidades: 43
Paróquia Urbana San Francisco



Nro. 02545-GPC-R 29/09/16 Casa do bairro La Primavera 1) Pavimentação da parte posterior da 
Casa comunal Casa comunal 16 11 5 11 0 0 0 5 Normal

Nro. 02547-GPC-R 03/10/16 Capela do 
bairro San Eduardo 1) Continuação construção Casa 

comunal Casa comunal 12 6 6 11 0 0 0 1 Normal

Nro. 02551-GPC-R 03/10/16 Casa comunal Añaspamba 1) Continuação construção Casa 
comunal Casa comunal 24 19 5 1 15 0 0 8 Normal

Nro. 02552-GPC-R 04/10/16 Sede do bairro San Juan Calle Sem anotações _ 21 15 6 10 1 0 0 11 Normal

Nro. 02556-GPC-R 05/10/16 Casa morador Yuracrucito 1) Pavimentação com pisos 
intertravados Sistema viário 15 8 7 14 1 0 0 0 Normal

Nro. 02557-GPC-R 07/10/16 Casa do bairro Jose Domingo 
Albuja 1) Reforma da Casa comunal Casa comunal 7 5 2 4 0 0 0 3 Normal

Nro. 02559-GPC-R 18/10/16 Casa do bairro Los Ceibos 1) Oficina de capacitação Projeto social 10 6 4 5 1 0 0 4 Normal

Nro. 02562-GPC-R 12/10/16 Casa do 
presidente La Victoria III Etapa que seja respeitada a decisão dos 

moradores _ 15 9 6 6 0 0 0 9 Normal

Nro. 02570-GPC-R 14/10/16 Casa do bairro San Francisco del 
Tejar 

1) Segunda etapa da adequação da 
Casa comunal Casa comunal 8 5 3 4 1 1 0 2 Normal

Nro. 02572-GPC-R 26/10/16 Quadras 
esportivas Anta Rosa del Tejar 1) Aquisição de materiais para culminar 

a Casa comunal Casa comunal 23 15 18 16 0 0 0 7 Normal

Nro. 02573-GPC-R 28/10/16 Casa do bairro La Primavera 
1) Pavimentação da Casa comunal; 2) 
Iluminação, agua, esgoto setor sul do 
bairro

Casa comunal 29 14 15 13 0 0 0 16 Normal

Nro. 02574-GPC-R 21/10/16 Casa do bairro La CampiñA 1) Cobertura do segundo andar da Casa 
comunal Casa comunal 9 5 4 1 0 0 0 8 Normal

Nro. 02578-GPC-R 17/10/16 Casa do bairro La Victoria Centro 
1) Reforma das quadras de vôlei; 2) 
cadeiras metálicas; 3) Pintura jogos 
crianças

Espaço público de 
lazer 19 8 11 12 0 2 0 5 Normal

Nro. 02579-GPC-R 19/10/16 Casa do bairro La Bola Amarilla Sem anotações _ 15 5 10 6 0 0 0 9 Normal
Nro. 02583 07/09/16 Casa do bairro La Florida Sem anotações _ _ _ _ _ _ _ _ _ Borrador

Nro. 02583-GPC-R 01/11/16 Casa do bairro Mariano Acosta 1) Calçadas e meio fio da rua 28 de 
setembro Sistema viário 17 7 10 11 0 0 0 6 Normal

Nro. 02584-GPC-R 07/11/16 Casa do bairro Romerillo 1) Cobertura da Casa comunal Casa comunal 13 8 5 10 0 1 0 2 Normal

Nro. 02585-GPC-R 09/11/16 Casa do bairro Fausto Endara 1) Pavimentação com pisos 
intertravados 2) Jogos para crianças Sistema viário 10 5 5 8 0 0 0 2 Normal

Nro. 02587-GPC-R 11/11/16 Casa morador Los Laureles 1) Reforma do parque Espaço público de 
lazer 10 3 7 8 1 0 0 1 Normal

Nro. 02610-GPC-R 04/11/16 Casa do bairro El Ejido De Ibarra 1) Pavimentação com pisos 
intertravados Sistema viário 11 8 3 1 0 0 0 10 Normal

Nro. 02616-GPC-R 08/11/16 Casa do 
presidente

San Francisco 
Central 1) Continuação da reforma das calçadas Sistema viário 4 3 1 2 0 0 0 2 Normal

Nro. 02701-GPC-R 28/01/17 Sede esportiva Paróquia Grupos prioritários- projetos sociais e de 
capacitação Projeto social 33 17 16 28 1 0 0 4 Normal

Nro de Acta Data Local Bairro/Comunidade Obra Priorizada-2017 Tipo de obra Participantes Homen Mulher Mestiço Indígena Negro Montubio Sem 
definição

Estagio da 
Acta

Nro. 02602- 25/10/16 Casa comunal Sem nome Sem anotações _ _ _ _ _ _ _ _ _ Borrador

Nro. 02637-GPC-R 25/11/16 Casa do bairro Sem nome 1) Reforma da quadra ( unificação OP 
2016 e 2017) _ _ _ _ _ _ _ _ _ Normal

Actas sem dados de localização e participantes



	

	

174 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ANEXO 3

Home
187






































