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RESUMO: O presente trabalho aborda o processo de descentralização equatoriano. Prioriza 

compreender o papel atual dos municípios depois de uma longa história de centralismo e de 

desenvolvimento desigual dentro do país. Para isso verificaremos a trajetória da descentralização 

ao longo das últimas décadas, para em um segundo momento compreender como está 

organizada a divisão territorial e as suas competências na atualidade. Finalmente, serão 

verificados os mecanismos utilizados no processo de transferência das competências do Governo 

Central para os governos setoriais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Equador é um dos menores países em extensão territorial da América Latina e com uma 

significativa fragmentação político-territorial. O país tem uma superfície total de 283,561 km2, a 

qual está dividida em: 24 províncias, 221 municípios e 789 paróquias rurais. De acordo com o 

ultimo Censo do Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC elaborado em 2010, o país tem 

um total do 14.483.499 de habitantes, dos quais 62,77% da população mora em zonas urbanas. 

No que concerne a classificação dos municípios de acordo aos seus dados populacionais, existem 

dois distritos metropolitanos em torno de treze cidades médias e mais de cento cinquenta cidades 

pequenas (INEC, 2010)  

 Desde a sua criação, a República o Equador foi concebida como um país unitário, 

dependente da administração do Governo Central. No país existem dois centros urbanos 

principais: Quito e Guayaquil. Essas suas cidades são as representantes dos dois principais 

regionalismos do país. Quito é o polo político e administrativo, representante da parte central do 

país ou a serra andina e Guayaquil com o principal porto do Equador, polo econômico, 

representando o litoral. As cidades médias na sua maioria são capitais provinciais, estas se 

caracterizam por uma dependência de um desses dois polos, mas continuam sendo dependentes 

da administração central. Esse padrão também pode ser visto na maior parte dos municípios do 

país, que é composta por cidades pequenas sempre muito dependentes da administração do 

Governo Central. Esta concentração de poder, politico e administrativo, não foi gerada apenas por 

um fenômeno espacial. A concentração também é fruto de um sistema de relações que não 
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restringe apenas nos atores dos polos urbanos, que têm um alto domínio sobre o território 

nacional, mas também da cumplicidade de atores locais que se beneficiaram dessa situação de 

poder, preservando dito centralismo. (OJEDA, 2004, p.98) 

O centralismo é um sistema já esgotado no país, devido à concentração de poder e de 

recursos nas mãos de uma minoria em detrimento das necessidades da maioria população. O 

modelo de governo centralizado baseia-se em uma concepção de um plano nacional hegemônico. 

Esse modelo desconsidera a diversidade territorial e cultural do país, além de não garantir o 

desenvolvimento com qualidade de vida para os equatorianos. A procura de uma descentralização 

é uma proposta para uma maior autonomia, para uma democracia local, para o desenvolvimento 

local. Essa proposta vai além de uma transferência de competências. Ela requer esforços duplos: 

tanto do Governo central – em um apoio aos governos locais – como dos governos setoriais, na 

assunção necessária de responsabilidades.  

O processo de descentralização toma tempo e precisa ser continuamente monitorado e 

avaliado para que seja um processo definitivo e efetivo. Neste trabalho temos como enfoque 

analisar o papel das cidades médias e pequenas dentro deste processo? Para isso partimos da 

explicação de como foi dada esta trajetória de descentralização ao longo das últimas décadas 

através das distintas mudanças de constituição no país. Em um segundo momento, mostraremos 

a proposta da divisão territorial do país e quais são as atuais competências de cada um dos 

governos setoriais, os chamados Governos Autônomos e Descentralizados-GADs. Finalmente, 

mostraremos como esse processo se desenvolve através de alguns dos dados oficiais acerca das 

transferências do Governo Central para os GADs, além de abordar os mecanismos utilizados por 

parte dos GADs para cumprir suas competências obrigatórias. 

 

2. TRAJETÓRIA DA DESCENTRALIZAÇÃO NO EQUADOR 

 

 No começo da década de 70 houve uma grande crise do Estado Centralista. A causa foi, 

principalmente, a incapacidade do governo central de atender as grandes demandas produzidas 

pelos governos locais dada a insuficiência de recursos administrativos e econômicos. Soma-se a 

isso, a forte divisão territorial, incrementada com grande número de municípios existentes e as 

“mini oligarquias” territoriais (OJEDA, 2004, p.96).  

A partir deste panorama e com a volta da democracia no país em 1978, se dão os 

primeiros passos para a descentralização na Constituição de 1979. Nela, a descentralização 

administrativa é referida no seu art. 118 da seguinte maneira: “o Estado propende ao 

desenvolvimento harmônico de todo seu território mediante o estimulo das áreas deprimidas, a 

distribuição dos recursos e serviços, a descentralização administrativa e a desconcentração 

nacional, de acordo com as circunscrições territoriais” (CRE, 1979). No entanto, não se detalha 
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dentro desta constituição, através de outras políticas ou de leis nacionais como se dará dita 

descentralização administrativa. 

As políticas públicas de descentralização foram propostas com maior ênfase desde a 

década de 90. Através da Constituição de 1998, determina o Art. 226 que algumas das 

competências do Governo Central podem ser descentralizadas enquanto exista a transferência de 

recursos equivalentes à descentralização. As transferência das competências é de caráter 

obrigatório para os governos setoriais que à solicitam. Estes governos devem comprovar 

capacidade operativa para assumir tais competências. (CRE, 1998). A não obrigatoriedade e 

petição apenas de algumas competências deixou uma brecha nesse processo de 

descentralização. Igualmente não se colocou em pratica o plano de descentralização nacional. 

Nos demais artigos da Constituição de 1998, não existe uma definição sobre as competências 

especificas para cada escala de governo. Algumas das leis que tentaram dar suporte para essas 

transferências de competências foram: a Lei Regímen de Municipal, a Lei Regímen Provincial e a 

Lei Especial de Transferência do 15% do Orçamento Nacional para os Governos Seccionais. 

Na década de 90, a descentralização se caracterizou por um processo mal planejado que 

gerou um trabalho duplo entre o governo central e os governos locais. De acordo com Augusto 

Barrera o processo de descentralização foi subordinado pela vontade das autoridades, o que 

gerou tal desorganização. No estudo do autor pode-se verificar que as competências solicitadas 

para a transferência do Governo Central para os municípios foram nas áreas: do turismo; do meio 

ambiente; do bem estar social; da educação; da habitação e da saúde. Dentro destas, a maioria 

foram para as áreas de turismo e de meio ambiente. A soma entre as duas chega a 56% do total 

das petições de transferência (BARRERA, 2007). Cabe especificar que estas foram as 

competências solicitadas, mas nem todas de fato foram feitas.  

Para Fernando Carrión (2008 p. 45) o esquema de transferências de competências 

fracassou. O motivo estaria no fato de que os municípios contavam com muitos recursos e pouca 

capacidade de gasto. Colaborando com uma distribuição desigual de recursos está a solicitação 

de competências de apenas parte dos municípios que contavam com um melhor nível de gestão. 

Isso deixou para trás os pequenos municípios, que em sua maioria, possuem uma gestão menos 

articulada. 

É apenas a partir da Constituição de 2008 que a descentralização de consolida e e se 

especifica. Já no seu primeiro artigo afirma-se que “o Equador é um Estado constitucional de 

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

e laico. Se organiza em forma de república e se governa de maneira descentralizada” (CRE, 2008, 

p.23). Há um giro na concepção a partir da governança descentralizada. Ao longo da Constituição, 

vários dos artigos direcionam como será feita essa descentralização e busca por maior autonomia. 

O artigo 239, por exemplo, estabelece que o sistema nacional de competências é de caráter 
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obrigatório e progressivo e que ele definirá as políticas e os mecanismos para compensar os 

desequilíbrios territoriais. Do artigo Art. 261 até o Art. 267, determina-se especificamente quais 

são as competências de cada nível de Governo Autônomo e Descentralizado. (CRE, 2008).  

A constituição atual fechou algumas das brechas deixadas pela constituição anterior 

acerca do tema. Ao determinar o caráter da descentralização como obrigatório, progressivo e 

definitivo para todos os GADs, também fica mais claro quais são as competências em cada um do 

níveis dos GADs. Essas competências serão abordadas de modo mais detalhado no item 

seguinte. 

Além da constituição foram criados o Código Orgânico de Ordenação Territorial Autonomia 

e Descentralização COOTAD 2010, o Código Orgânico de Planejamento e Finanças Públicas 

2010 e o Plano Nacional de Descentralização e o Plano Nacional do Bom Viver. São políticas 

públicas que procuram definir como se darão ditos processo de descentralização no país, além 

das normativas modificadas, foram criados muitos organismos estaduais, como é caso da 

Secretaria Nacional de Planejamento e Desenvolvimento SENPLADES e o Conselho Nacional de 

Competências CNC. Percebe-se que, para dirigir esse processo, o Governo Central criou um 

ferramental institucional próprio. 

A SENPLADES é responsável pela administração e coordenação do sistema nacional 

descentralizado e de planejamento participativo. O Conselho Nacional de Descentralização é 

responsável por acompanhar o processo descentralização, regulando, monitorando e avaliando as 

transferências e a execução das competências além da aprovação do plano nacional.  

 

3. ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL DOS GOVERNOS AUTÔNOMOS E DESCENTRALIZADOS 

 

A atual organização territorial é feita através de distintos níveis e tipos de Governo 

Autônomos e Descentralizados GADs.  Algumas das divisões territoriais já são conhecidas, como 

é o caso das províncias, municípios e paróquias rurais que foram mantidas. A mudanças vieram 

com a criação das regiões, dos distritos metropolitanos e dos regimes especiais. A seguir vamos 

especificar algumas dessas mudanças, mostrando inclusive quais são as atuais competências de 

cada um dos GADs. 

As regiões são uma nova divisão político-territorial, que deve ser consolidada de acordo 

com as seguintes características: 

Duas ou mais províncias com continuidade territorial, superfície regional maior que 
vinte mil quilômetros quadrados e um número de habitantes que em conjunto seja 
maior que cinco por cento da população nacional, formarão regiões autônomas de 
acordo com a lei.  Procura-se o equilíbrio inter-regional, as afinidades histórica e 
cultural, a complementariedade ecológica e manipulação integrada da bacias 
hidrográficas. (COOTAD) 
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O Governo Central atualmente já trabalha com uma divisão que segue ditas 

características, denominadas ‘zonas’. Entretanto, os responsáveis da consolidação das regiões 

são os governos provinciais. Estes governos devem apresentar um projeto de estatuto de 

autonomia na Assembleia e na Corte Nacional, além de realizar uma Consulta Popular. Um dos 

motivos para impulsionar a criação das regiões é a intenção que sejam as cidades medias os 

novos polos de impulsão do desenvolvimento. No entanto, percebe-se que algumas das 

províncias das denominadas ‘zonas’ não possuem características políticas, econômicas, sociais 

ou culturais similares entre elas.  

Para o Prefeito de Pichincha, Baroja (2014), este processo não tem empolgado as 

autoridades locais, devido a possibilidade das competências que já estão em domínio das 

províncias serem afetadas. Além dessa divisão de competências, existe também a divisão dos 

recursos, o que não é bem visto pelos governos. Até a presente data não foi confirmado nenhum 

projeto para a formação dessas regiões. 

 Os Governos Autônomos Descentralizados Regimes Especiais possuem características 

de relevância ambiental ou étnica como os territórios indígenas e afro-equatorianos. Até a 

presente data, foi criado apenas o GAD de Galápagos, cujo planejamento deve ter como enfoque 

os princípios de conservação do patrimônio natural do estado. Também se encontram 

circunscrições territoriais indígenas, afro-equatorianas e montubios os quais devem respeitar os 

princípios de interculturalidade e de plurinacionalidade, de acordo com os direitos coletivos. Estas 

circunscrições devem ser conformadas por comunidades, povos e nacionalidades indígenas, afro-

equatorianos e montubios que decidam se aglomerar. Para consolidar este regime é necessário 

que haja uma consulta popular, onde pelo menos dois terços dos votos sejam válidos, dentro de 

qualquer nível de GAD (COOTAD, 2010, p. 64). As suas competências dependem do nível de 

governo que este ocupe, podendo ser no nível: provincial, municipal ou de paroquias rurais. Até a 

presente data não foi consolidado nenhum GAD de regime especial de territórios indígenas e afro-

equatorianos. 

Os Governos Autônomos Descentralizados Províncias fazem parte da atual escala de 

governo médio. Existem 24 províncias no país. A partir do atual modelo de descentralização, estas 

províncias ganharam mais competências do que as anteriores. A maioria destas competências 

são dirigidas para o trabalho nas áreas rurais.  

Os Governos Autônomos Descentralizados de Distritos Metropolitanos, de acordo como as 

atuais normativas, devem ser formados a partir do “município ou conjunto de municípios limítrofes 

(nos) que exista(m) conurbação, com um número de habitantes maior que sete por cento da 

população nacional” (COOTAD, 2010, p. 53). Existem duas redes urbanas que cumprem com 

estas caracterizas que são Quito e Guayaquil. Porém, apenas Quito se consolidou como GAD do 

Distrito Metropolitano. No caso de Guayaquil não existe um interesse nem político e nem 
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econômico dos prefeitos, que há muitos anos são eleitos pelo mesmo partido. Há pouco interesse 

na conjunção com outros municípios conurbados para formar um distrito metropolitano.  

Os Governos Autônomos Descentralizados de Distritos Metropolitanos no território 

nacional são bastante fragmentados, existindo 221 municípios dois quais 176 municípios têm em 

torno de 50.000 habitantes. Menos de 39 municípios possuem menos de 5.000 habitantes que, 

devido à debilidade demográfica, são condenados à marginalidade política (BARRERA, 2014, 

p.19). Existe uma grande fragmentação e heterogeneidade no tamanho, complexidade, recursos e 

capacidade da gestão entre os municípios Os GADs municipais são o nível de governo que 

possuem o maior número de competências. Esse fato deve muito à tratar-se de uma escala que 

possui maior facilidade de organização e de desenvolvimento local. 

Já os Governos Autônomos Descentralizados de Paróquias Rurais são contados em um 

total de 816 em todo o país. As competências delimitadas na constituição são trabalhadas em 

conjunto com os município e províncias. Esta escala de governo é a mais fraca, no sentido no que 

concerne à infraestrutura e a experiência em gestão burocrática. De acordo com um estudo de 

Torres (2004), apenas 21% desses governos paroquiais 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.  

A seguir a Tabela 1 mostra quais são as competências exclusivas de cada nível de 

governo, segundo a Constituição do Equador de 2008 e do COOTAD 2010: 

 

Tabela 1: Níveis de Governos Autônomos e Descentralizados e suas respetivas 

competências 

NÍVEL DE 
GOVERNO 

COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS 

Estado 
Central 

1. A defesa nacional, a proteção interna e a ordem pública. 

2. As relações internacionais. 

3. O registro de pessoas, nacionalização de estrangeiros e controle migratório. 

4. A planificação nacional. 

5. As políticas econômica, tributaria, aduaneira, tarifária, fiscal e monetária. 

6. As políticas de educação, saúde, segurança social e moradia. 

7. As áreas naturais protegidas e os recursos naturais. 

8. O manejo de desastres naturais. 

9. As políticas correspondes à aplicação (como 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, a biodiversidade e os 
recursos florestais. 

12. O controle e administração das empresas públicas nacionais. 
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Governos 
Autônomos 
Regionais 

1. Planejar o desenvolvimento regional e formular os correspondentes planos de 
ordenamento territorial de maneira articulada com o planejamento nacional, provincial, 
municipal e paroquial 

2. Gestar o ordenamento das bacias hidrográficas e propor a criação de conselhos de 
bacias de acordo com a lei. 

3. Planejar, regular e controlar o trânsito e transporte regional e o municipal sempre 
que estes não sejam assumidos pelos municípios. 

4. Planejar, construir e manter o sistema de vias no âmbito regional. 

5. Concessão de personalidade jurídica, registrar e controlar as organizações sociais 
da região. 

6. Determinar a pesquisa de políticas de conhecimento e inovação, desenvolvimento e 
transferência de tecnologias necessárias para o desenvolvimento regional no âmbito 
do planejamento nacional. 

7. Fomentar as atividades produtivas e regionais. 

8. Fomentar a segurança alimentar regional 

9. 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 nos 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 e 

Distritos 
Metropolitanos 

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 a ocupação do solo no município; 

3. Planejar, construir e manter as vias públicas urbana; 

4. Prestar os serviços públicos de água potável, esgoto e tratamento de águas, gestão 
do lixo e atividades de saneamento ambiental de acordo com o que estabeleça a lei. 

5. Criar, modificar ou suprimir, através de ordenanças, taxas e contribuições especiais 
para melhoras. 

6. Planejar, regular e controlar o trânsito e o transporte público do território municipal. 

7. Planejar, construir e manter a infraestrutura física e os equipamento de saúde e 
educação, assim como os espaços públicos destinados ao desenvolvimento social, 
cultural e esportivo de acordo com a lei. 

8. Preservar, manter e difundir o patrimônio arquitetônico, cultural e natural do 
município além de construir espaços público para esses fins. 

9. Formar e administrar os cadastros imobiliários urbano e rural. 

10. Delimitar, regular, autorizar e controlar o uso das praias do mar, ribeiras e leitos de 
rios, lagoas e lagos sem prejuízo das limitações que estabeleça a lei. 
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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 de perto, que se 
encontram nos leitos de rios, lagos, praias de mar e canteiros. 

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 

1. Planejar o desenvolvimento paroquial e formulá-lo em coordenação com o governo 
municipal e provincial. 

2. Planejar, construir e manter a infraestrutura física, os equipamento 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 provinciais, a vitalidade 
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 lhe sejam delegados ou 
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. 

7. Gerir a cooperação internacional para o cumprimento de suas competências. 

8. Vigiar a execução de obras e a qualidade do serviços públicos. 

Fonte: Constituição Equador 2008-COOTAD 2010 

Org.: Elaboração e tradução: Autora 

 

4. A DESCENTRALIZAÇÃO NOS ÚLTIMOS ANOS 

 

De acordo com o discutido anteriormente, a partir da Constituição de 1998 e da Lei 

Especial de Transferência de 15% do Orçamento Nacional para os Governos Seccionais, inicia-se 

o processo de transferência das competências e recursos do governo central. Os primeiros dez 

anos são caracterizados por uma forte instabilidade política e econômica1, como pode ser visto no 

gráfico. 1. Nesse período de tempo, são vários os governantes do país. Nos últimos anos desse 

processo, gerido pela atual Constituição de 2008, encontra-se apenas o governo de Rafael 

Correa. A quantidade de dinheiro que cada um dos presidentes nos anos de governo transferiu 

para os governos setoriais pode ser vista logo em seguida. Percebe-se que durante a vigência dos 

primeiros anos foi transferido um montante de 9,481 bilhões de dólares, enquanto a partir na atual 

Constituição 2008 até 2014, já foram transferidos 14,918 bilhões de dólares, o que equivale a 57% 

a mais de transferência (CDN, 2014). 

 

                                                             
1  O período de 1996 -2006 na história do Equador está marcado por uma década de forte instabilidade política. Três 
dos Presidentes eleitos – Abdala Bucaram, Jamil Mahuad e Lucio Gutiérrez – foram destituídos dos seus cargos. Foi 
também o período do feriado bancário e da dolarização da economia. 
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Gráfico 1: Transferência em milhões de dólares de cada Governo 

 

Fonte: Constituição Equador 2008-COOTAD 2010 

Org.: Elaboração e tradução: Autora 

 

 Seguindo a atual legislação, para que essas competências sejam transferidas de maneira 

progressiva e definitiva, a partir de 2010 foi criado 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 

paroquias rurais (COOTAD, 2010, p. 100). 

O MET é composto por dois tipos de montante: o montante A e o montante B. O montante 

A são os recursos que por lei são assignados a cada um dos GADs, tendo como base as 

transferências entregadas no ano de 2010. O montante B é a subtração entre o total de ingressos 

que devem ser transferidos e o montante A. Esse modelo criou um fórmula que leva em 

consideração os seguintes critérios: tamanho e densidade da população, necessidades básicas 

insatisfeitas hierarquizadas, avanços na melhora da qualidade de vida, esforços fiscais e 

administrativos e cumprimento das metas do Plano Nacional de Desenvolvimento e dos planos de 

desenvolvimento dos GADs (COOTAD, 2010, p. 100). 

 Ao verificar os dados da Rendição de Contas do Conselho Nacional de Competências, 

desde o ano 2011-2015, percebe-se algumas características desse processo de transferências de 

competências. Na Tabela. 2, está o total de valores transferidos desde 2011-2015. Percebe-se um 

incremento dos valores transferidos a cada ano, em especial do montante B. (CND, 2015, p.53) 

 

 

 

957 751 

2.798 2.760 2.215 

14.918 

Fabían
Alarcón

(1997-1999)

Jamil
Mahuad

(1999-2000)

Gustuvo
Noboa

(2000-2002)

Lucio
Guitérrez

(2003-2005)

Alfredo
Palacio

(2005-2006)

Rafael
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Tabela 2: Valor das montantes transferidas 2011-2015 

 (MILHÕES DE DÓLARES) 

Governos 
autônomos 

descentralizados 
2011 2012 2013 2014 2015 

Montante 
A 

Montante 
B 

Montante 
A 

Montante 
B 

Montante 
A 

Montante 
B 

Montante 
A 

Montante 
B 

Montante 
A 

Montante 
B 

 

Provinciais 552,97 51,53 552,97 108,27 552,97 190,99 552,97 250,88 552,97 325,35 

Municípios e 
Metropolitanos 

1.434,71 65,37 1.449,12 191,75 1.463,54 382,59 1.463,54 531,2 1.463,54 716 

Paróquias 
Rurais 

106,51 27,24 106,37 40,25 106,51 58,32 106,51 72,12 106,51 88,67 

SUBTOTAL 2.094,19 144,14 2.108,47 340,27 2.123,03 631,91 2.123,03 854,2 2.123,03 1.130,02 

TOTAL 2.238,33 2.448,74 2.754,93 2.977,23 3.253,05 

Fonte: Prestação de Contas Conselho Nacional de Descentralização 2015 

Org.: Elaboração e tradução: Autora 

 

 Estes dados mostram que os valores estão sendo transferidos por parte do Governo 

Central para os GADs. No entanto, é necessário verificar se os GADs estão cumprindo as 

competências designadas e quais estão sendo os mecanismos adotados. Percebe-se o seguinte 

fenômeno: a grande formação de mancomunidades e consórcios entre os GADs  para assumir 

algumas das competências. De acordo como o art. 286 “As mancomunidades e consórcios são 

entidades de direito público com personalidade jurídica para o cumprimento de fins especificos 

determinados de maneira expressa no convênio de criação” (COOTAD, 2010, p.125). A diferença 

entre mancomunidades e consórcios, é que as primeiras se organizam entre os mesmo níveis de 

GADs limítrofes. Enquanto os consórcios podem ser convênios entre GADs de distintos níveis, 

não necessariamente limítrofes. 

Na Tabela 3, mostra-se as mancomunidades e consórcios aprovados desde 2011 até 

2015. Os dados coletados são da Prestação de Contas do Conselho Nacional de Competências 

nos anos 2011 até 2015. 

 

Tabela 3: Aprovação de Mancomunidades e Consórcios 2011-2015 

ANO 
NOME MANCOMUNIDADE OU 

CONSORCIO 
NÚMERO OU 

NÍVEL DE GAD 
OBJETIVO PRINCIPAL 

2011 
Mancomunidade de Governos Autônomos 
Descentralizados Províncias do Norte do 
Equador  

4 províncias 
Propiciar a gestão para o 
desenvolvimento sustentável. 

2011 
Consórcio de Municípios Amazônicos e 

Galápagos ‐ COMAGA  
10 municípios 

Organismo interlocutor ente organismos 
nacionais e internacionais, para 
promoção dos processos de 
cooperação, descentralização e 
fortalecimento municipal. 
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2011 Mancomunidade do Povo "Cañari" 4 paroquias rurais 

Planejamento físico, gestão ambiental, 
turismo, cultura, soberania alimentar. 
Contribuição no desenvolvimento 
sustentável e nos recursos naturais. 

2011 
Mancomunidade do Vale do Rio “Cuyes y 
Jima - Mavarcuj"  

4 paroquias rurais 

Construção da via entre as paroquias. 
Desenvolvimento das atividades 
produtivas. Coordenação 
interinstitucional. 

2011 
Mancomunidade de Proteção dos Direitos 
das Crianças e dos Adolescentes 

2 municípios 
Fortalecer os organismos do Sistema 
de Proteção Integral das Crianças e da 
Adolescência. 

2011 
Mancomunidade Especifica para a 
Construção do Matadouro Bi-municipal 
Frigorifico do Abatedouro do Gado 

2 municípios 
Gerir e executar o projeto de construção 
do abatedouro e frigorifico corporativo. 

2011 
Mancomunidade para Gestão Integral dos 
Resíduos Sólidos da Província de Imbabura  

7 municípios A gestão integral dos resíduos sólidos. 

2011 
Mancomunidade Centro do Norte da 
Província de Manabí  

5 municípios 
Prestar com eficiência serviços de agua 
potável, esgoto e de resíduos sólidos 

2011 

Governos Autônomos Descentralizados 
Municipais da Província de Morona Santiago 

‐ MAGAMS 

8 municípios 

Gestão integral do lixo, 
desenvolvimento turístico. Manutenção 
da mobilidade. Promover políticas Inter 
culturais planejamento fortalecimento 
institucional e cooperação econômica e 
cooperação. 

2011 Mancomunidade Costa Limpa 3 municípios 
Gestão de Resíduos sólidos industriais-
tóxicos e bio-perigosos 

2011 Mancomunidade Frente Sul Ocidental 4 municípios 
Despoluição da sub bacia do rio 
Pachanlica. Proteção de adolescentes e 
crianças 

2011 Mancomunidade Bacia Lagoa "San Pablo” 4 paroquias rurais 
Gestão sustentável da Bacia da Lago 
"San Pablo"  

2011 Mancomunidade Rio Due 5 municípios Sistema d`água potável  

2012 

Consorcio Governos Autônomos 
Descentralizados Provinciais e Municipais do 

Norte CON‐NOR  

3 províncias                       
16 municípios 

Defender os interesses econômicos e 
institucionais. Consórcios em 
organismos nacionais e internacionais. 
Promoção da descentralização e da 
cooperação 

2012 Mancomunidade Mundo Verde 
3 províncias                           

15 municípios 
Construção da planta de biogás com 
resíduos sólidos 

2012 
Mancomunidade de Segurança Cidadã e 
Gestão de Desenvolvimentos dos GAD Rio 
Verde, Eloy Alfaro e San Lorenzo 

3 municípios 
Segurança cidadã e diminuição de 
índices de violência em quarteirões 

2012 
Mancomunidade Integração e exercício de 
Competências de Zamora 

8 municípios 
Construção de municípios modernos e 
competitivos 

2012 
Mancomunidade Cuenca Meia Baixa do Rio 
Paute 

4 municípios 

Implementação de um sistema de 
proteção do território mancomunidade, 
garantia dos direitos de crianças e 
adolescêncentes 

2012 
Mancomunidade Turístico Centro Amazônico 
MCTCAA 

5 paroquias rurais 

Desenhar e executar planos,programas 
e projetos nas áreas de: agroturismo, 
ecoturismo, turismo comunitário, 
resgate de valores culturais e 
tradicionais e de gestão ambiental. 
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2012 

Mancomunidade para a gestão 
descentralizada das competências de 
trânsito, transporte terrestres e de segurança 
nas vias dos GADs Baños de Agua Santa; 
Cevallos; Mocha; Santiago de Quero; San 
Pedro de Pelileo; San Cristobal de Patate; 
Tisaleo 

7 municípios 

Gerir de uma maneira efetiva e eficiente 
a competência de trânsito, transporte 
terrestre e segurança das vias, através 
da criação de empresas públicas para 
benefício cidadão. 

2012 
Mancomunidade de trânsito, transporte 
terrestre e seguridade viária da província de 
Pastaza 

4 municípios 
Gerir com efetividade e eficiência a 
competência do trânsito, transporte 
terrestre e segurança viária 

2012 
Mancomunidade dos GAD das paroquias 
rurais da Zona Norte cento do Distrito 
Metropolitano de Quito 

5 paróquias rurais 
Promover o desenvolvimento territorial 
e competitivo do Setor Centro Norte da 
Província de Pichincha. 

2012 Consorcio Bacia do Rio Jubones  
3 províncias, 7 
municípios e 22 
paróquias rurais 

Gerir os projetos em conjunto da bacia 
do Rio "Jubones". 

2013 
Mancomunidade dos GADs municipais Rio 
Suno 

3 municípios 
Gerir de maneira efetiva e eficiente o 
serviço público de água potável 

2013 
Mancomunidade GAD das províncias da 
Amazônia Equatoriana "Conga" 

5 províncias 
Propiciar o desenvolvimento sustentável 
de seus territórios. 

2013 
Consorcio dos GAD aliados de Morona 
Santiago 

1 município                           
8 paróquias rurais 

Planejamento estratégico e 
fortalecimento institucional; incentivar o 
desenvolvimento em atividades 
produtivas comunitárias; planejamento 
construção e manutenção da 
infraestrutura física, do equipamentos e 
dos espaços públicos de acordo com os 
planos de desenvolvimento e dos 
orçamentos participativos e do 
planejamento das vias. 

2013 Consorcio Aguarongo 
1 província                             

5 municípios 

Conservação e manutenção sustentável 
da área do bosque, vegetação protetora 
de Aguarango e da sua área de 
influência . 

2014 

Mancomunidade para gestão descentralizada 
da competência do trânsito, transporte 
terrestre e segurança das vias- GADs Pujilí, 
Saquisilí, Sigchos, Pangua, y la Maná de la 
provincia de CotopaxI 

5 municípios 

Gerir de uma maneira efetiva e eficiente 
a competência de trânsito, transporte 
terrestre e segurança das vias, através 
da criação de empresas públicas para 
beneficio cidadão. 

2014 
Mancomunidade dos GADs municipais de 
Sucumbios, Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago 
Agrio, Shushufindi, Cuyabeno e Putumayo 

7 municípios 

Gerir as competências de 
planejamento, controle e regulação do 
trânsito, transporte terrestre e 
segurança rodoviária. 

2014 
Mancomunidade dos GADs Municipais 
Guaranda, San Miguel de Bolívar, San José 
de Chimbo e Chillanes. 

4 municípios 
Gestão dos resíduos sólidos e da 
administração, operação e manutenção 
do aterro sanitário. 

2015 

Mancomunidade para a gestão 
descentralizada das competências de 
trânsito, transporte terrestres e segurança 
rodóviaria da Região Norte 

15 municípios 
Gestão descentralizada das 
competências de trânsito, transporte 
terrestres e de segurança rodoviária. 

2015 
Mancomunidade dos municípios do sul 
ocidente da Província de Loja-Bosque Seco 

5 municípios Competências Água potável e esgoto. 

2015 
Mancomunidade para a gestão integral de 
resíduos sólidos nos municípios PujilÌ e 
Saquisli 

2 municípios Gestão de Resíduos sólidos 

2015 
Mancomunidade Competências de 
Cooperação Internacional das paróquias 
rurais de Ciano, El Arenal e Vicentino 

3 paróquias rurais 

Organismo interlocutor ante organismos 
nacionais e internacionais para 
promoção dos processos de 
cooperação, descentralização e 
fortalecimento municipal. 
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2015 
Consorcio dos GADs municipais e Paroquias 
do Azuay 

9 município                        
17 paróquias rurais 

Gerir a mobilidade 

2015 
Mancomunidade do Mobilidade do Centro de 
Guayas 

8 municípios 
Gestão descentralizada das 
competências de trânsito, transporte 
terrestres e segurança rodoviária 

2015 
Mancomunidade para a gestão integral de 
resíduos sólidos de Zaruma, Piñas, Portovelo 
e Atahualpa 

4 municípios 
Gestão dos resíduos sólidos. 
Cooperação Internacional e 
Saneamento ambiental 

2015 

Mancomunidade para a gestão 
descentralizadas das competências de 
trânsito, transporte terrestre e segurança 
rodoviária -GADs Naranjito, Marcelino 
Maridueña e San Jacinto de Yaguachi  

3 municípios 
Gestão descentralizada das 
competências de trânsito, transporte 
terrestres e segurança rodoviária 

2015 

Mancomunidade para a gestão 
descentralizadas das competências de 
trânsito, transporte terrestre e segurança 
rodoviária dos GADs Aguarico e Francisco de 
Orellana 

2 municípios 
Gestão descentralizada das 
competências de trânsito, transporte 
terrestres e segurança rodoviária 

2015 
Mancomunidade para a gestão integral de 
resíduos sólidos nos municípios Colta, Alausí 
e Guamote 

3 municípios Gestão dos resíduos sólidos 

Fonte: Prestação de Contas Conselho Nacional de Descentralização 2011-2015 

Org.: Elaboração e tradução: Autora 

 

 Verifica-se uma grande quantidade de convênios em sua maioria mancomunidades. Os 

GADs municipais são os que mais aderiram a estes mecanismos principalmente pelo seu maior 

número de competências. Entre os convênios que são mais realizados, estão os pertinentes às 

competências de gestão de trânsito, de transporte terrestre e de segurança rodoviária, de 

resíduos sólidos, de água potável e de desenvolvimento sustentável.  

 

4. CONCLUSÕES FINAIS 

 

 A descentralização dá um passo decisivo a partir do atual marco legal, do conjunto de 

políticas públicas e das instituições públicas. Destaca-se, em especial, os representantes do 

Governo Central, marcando assim um processo mais organizado. No entanto o Governo Central 

continua tendo um papel protagonista na tomada de decisões locais prejudicando, deste modo, a 

autonomia dos GADs. 

  A atual divisão político-territorial traz algumas novidades, como é o caso dos regimes 

especiais dos GADs de territórios indígenas, afro-equatorianos e montubios. No entanto, ao 

delimitar que estes devem seguir os limites dos GADs, prejudica-se a sua conformação. Isso se 

deve ao fato de que várias comunidades não seguem os limites delimitados pela divisão político-

territorial oficial. Além de tudo, não foram disponibilizadas facilidades econômicas nem 

administrativas por parte das políticas públicas para dar continuidade ao projeto. 

 Mesmo com o forte incentivo para a criação de regiões, não existe interesse por parte do 
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Governos Províncias em se conjugar. Se observamos as mancomunidades elaboradas, percebe-

se que a escala provincial não tem utilizado estes instrumentos que podem ser um primeiro passo 

para estreitar laços entre províncias.  

 Verifica-se nos dados pertinentes às mancomunidades e consórcios, que existe pelo 

menos um município com maior experiência de administração e gestão para servir como apoio ao 

resto de municípios conjugados assunção das competências.  

 O presente trabalho foi uma introdução para possíveis pesquisas acerca do 

desenvolvimento desse processo de descentralização nos municípios pequenos. Para dar 

continuidade neste estudo é necessário um aprofundado trabalho em campo. Percebe-se que os 

dados do Governo Central são bastante atualizados. No entanto os  dados referentes aos 

municípios menores são ainda escassos. 
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