
II. Execução do orçamento 

do Ministério da Saúde

Arménia
Encontro ao nível da rede da LNCT

Tangerang, Indonésia, Julho de 2019

VI. Processo de atribuição do orçamento

III. Fontes de despesas na saúde
Ano dos dados: 2016

CHE per capita: 359 dólares

Gastos gerais do governo na saúde em % dos gastos gerais do governo: 6%

% dos gastos gerais do governo na saúde gasta em imunização: 2,2%

Orçamento 
do Governo 

nacional
96%

Doa
do…

Fontes despesa de IR

V. Fluxos de financiamento para a imunização

IV. Orçamento de imunização de rotina

Despesa total (de todas as 

fontes) em imunização de 

rotina: 3,65 milhões de 

dólares

Orçamento de IR por bebé 

sobrevivente: 96,50 dólares

% de custos de IR 

financiados pelo governo: 

96%

Pergunte-me como:

Como é que a Arménia 

mantém o compromisso 

político para com a 

imunização como uma 

prioridade?

Desejo saber:

Como é que outros 

países atingem a 

sustentabilidade 

financeira do programa 

nacional de vacinação.

VII. Identificação de falhas

I. Contexto económico

Item de 

linha

Fonte(s) do orçamento

Aprovisiona

mento de 

vacinas e 

logística

• Orçamento da saúde 

nacional

• Bolsa da Gavi

Prestação de 

serviços
• Orçamento da saúde 

nacional

Defesa e 

comunicação
• UNICEF em colaboração 

com o Ministério da 

Saúde

Monitorizaçã

o e vigilância 

das doenças

• Orçamento da saúde 

nacional

Gestão do 

programa
• Orçamento da saúde 

nacional

Custos do 

sistema de 

saúde 

partilhados

• Orçamento da saúde 

nacional

VIII. Desafios

1. O mecanismo de aquisição da UNICEF é 

implementado em USD ou EUR, dependendo do 

país de origem da vacina e o local de 

fornecimento. As flutuações dram arménio/AMD/ 

e divisa estrangeira poderão ser inadequadas 

para a aquisição da quantidade necessária de 

vacinas, uma vez que o planeamento financeiro 

se baseia na taxa de câmbio do ano corrente.

2. No caso de uma alteração no mecanismo de 

aquisição, em particular da UNICEF para o 

mecanismo de aquisição competitiva.

Orçamento do 

Ministério da 

Saúde

Orçamentos da saúde 

do governo a nível 

sub-nacional

Orçamento total 

(2018)
164 milhões 

de dólares

Total disponibilizado 163 milhões 

de dólares

Total gasto 156 milhões 

de dólares

Execução como % do 

orçamento
95%

PIB per Capita (PPP, 
constante), 9,456.88

Receitas do Governo 
(% PIB), 23%

Inflação, 2%

2013 2016 2019 2022

OOP
80%

Governo
16%

Externas
2% VHI

1%
Outros 

privados
1%

Fontes de CHE

Vacinas e 
materiais

80%

Pessoal
18%

Transporte
1%

Outros
1%

Despesa IR

Fundo Autoridade(

s) 

responsável

(eis)

Orientação e processo de 

atribuição

Principais 

constrangimentos

Orçamento do 

Ministério da 

Saúde

Ministério das 

Finanças/Ministéri

o da Saúde 

nacionais

Atribuído a programas direcionados 

implementados pelo governo no campo dos 

cuidados de saúde. O Ministério da Saúde 

atribui orçamentos às províncias com base nos 

pedidos do governo provincial e número de 

população registado na instalação de saúde.

Apoio dos 

doadores ao 

nível nacional

Doadores 

externos

Atribuído para actividades específicas com 

base nas prioridades dos doadores e 

contributos do governo

Atrasos na comunicação das 

despesas atrasam, por vezes, a 

distribuição do financiamento

Orçamentos 

da saúde 

provinciais

Ministério da 

Saúde

O Ministério da Saúde atribui orçamentos às 

províncias com base nos pedidos do governo 

provincial e número de população registado na 

instalação de saúde.

Resultados 

com base nos 

fundos de 

financiamento

Ministério da 

Saúde/instalação 

de saúde

Desembolsado trimestralmente com base no 

cumprimento dos indicadores do MCH, 

incluindo cobertura da DTP3.  As instalações 

de saúde determinam como utilizar os fundos, 

incluindo até 50% para incentivos do pessoal.

Fundo de 

imunização

Ministério da 

Saúde nacional

Atribuído para a aquisição de vacinas e 

materiais

Item de linha Orçamento 2020 Falha no 

financiamento

Fontes de orçamento potenciais

Vacinas e materiais de injecção 5,28 milhões • Orçamento da saúde nacional

Pessoal 1,19 milhões • Orçamento da saúde nacional

• Resultados com base no 

financiamento para incentivos 

ao pessoal

Transporte 0,06 milhões • Orçamento da saúde nacional

Actividades e outros custos recorrentes 0,06 milhões • Orçamento da saúde nacional

Logística 0 • UNICEF em colaboração com 

o Ministério da Saúde

Total 6,59 milhões


