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VI. Processo de atribuição do orçamento

III. Fontes de despesas na saúde
Ano dos dados: 2017

CHE per capita: 308 dólares

Gastos gerais do governo na saúde em % dos gastos gerais do governo: 10%

% dos gastos gerais do governo na saúde gasta em imunização: 2,9%
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IV. Orçamento de imunização de rotina

Despesa total (de todas as 

fontes) em imunização de 

rotina: 10,2 milhões de dólares

Orçamento de IR por bebé 

sobrevivente: 199,2 dólares

% de custos de IR financiados 

pelo governo: 97%

Pergunte-me como:

A imunização foi 

transformada numa das 

principais prioridades de 

Saúde Pública para o 

Governo da Geórgia, sendo 

disso uma confirmação clara 

o facto de o financiamento do 

programa ter aumentado 

significativamente de 4 

milhões GEL em 2012 para 

22,4 milhões em 2019.

Desejo saber:

Como é que os outros 

países implementam 

financiamento com base 

nos resultados nos 

programas de imunização. 

Como é que funciona? Que 

impacto é que isto teve no 

progresso do programa?

VII. Identificação de falhas

I. Contexto económico
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VIII. Desafios

1. Volumes pequenos de aquisições

2. Pequeno número de vacinas registadas no 

país 

3. Deficiência de algumas vacinas no mercado 

mundial; (desequilíbrio entre a oferta e a procura 

de algumas vacinas no mercado mundial)

4. Apoio da GAVI nas negociações com os 

fabricantes de vacinas para manter preços GAVI 

após a saída de elegibilidade.

Orçamento do 

Ministério da 

Saúde (milhões 

GEL)

Orçamentos da 

saúde do governo a 

nível subnacional 

(milhões GEL)

Orçamento total (2018) 1013,8 77,9

Total gasto 1012,2
76,4

Total disponibilizado
1,5 1,5

Execução como 

percentagem do 

orçamento
99,84% 98,01%

Fundos Autoridade(s) 

responsável(eis)

Orientação e processo de atribuição Principais 

constrangimentos

Orçamento 

do Ministério 

da Saúde

Ministério da 

Saúde nacional

O processo de elaboração e apresentação do 

Orçamento Estatal é coordenado e a 

responsabilidade é assumida pelo Ministério das 

Finanças.

O processo de preparação do orçamento-projecto 

anual começa com o trabalho no Documento de 

Dados Básicos e Direcção (BDD).

O Ministério da Saúde apresenta as suas propostas 

de orçamento ao Ministério das Finanças através de 

um sistema de gestão de orçamento online.

O Governo leva a proposta de Orçamento de Estado 

ao Parlamento e a proposta de Orçamento de Estado 

é votada pelo Parlamento.

Apoio dos 

doadores ao 

nível nacional

Doadores externos Atribuído para actividades específicas com base nas 

prioridades dos doadores e contributos do governo

Orçamento 

do governo 

distrital

Órgão Executivo 

da Autoridade 

Local para o 

Orçamento Local; 

Unidade Financeira da Autoridade Local coordena a 

elaboração e apresentação das propostas de 

Orçamento da Autoridade Local.

O Órgão Representante da Autoridade Local discute 

publicamente a proposta de Orçamento e toma a 

decisão da adopção da proposta de Orçamento pela 

Autoridade Local antes do início do novo ano fiscal. 

Item de linha Orçamento 2020

(M GEL)

Falha no financiamento 

(M GEL)

Fontes de orçamento potenciais

Vacinas e materiais de injecção
25 412 0

Orçamento nacional (programa de 

vacinação)

Pessoal
500 0

Orçamento nacional (custo 

administrativo)

Transporte
100 0

Orçamento nacional (custo 

administrativo)

Actividades e outros custos 

recorrentes

50 0
Orçamento nacional (custo 

administrativo)

Logística
500

200 Orçamento nacional (custo 

administrativo)

Total
26 562

200

V. Fluxos de financiamento para a imunização

Item de linha Fonte(s) do orçamento

Programa nacional de vacinação (NIP)

• aprovisionamento de vacinas

• sistema da cadeia de frio 

• prestação de serviços (parte)

• Orçamento da saúde 

nacional

• Bolsa da Gavi

Programa de Cuidados de Saúde 

Universais

• prestação de serviços (parte)

• Orçamento da saúde 

nacional

Prestação de serviços (parte) • Orçamento da saúde a 

nível subnacional (RBF)

Programa de vigilância epidemiológica

• Monitorização e vigilância 

(rotina)

• Orçamento da saúde 

nacional

• Orçamento da saúde a 

nível subnacional 

Despesas administrativas

• Logística (transporte, 

fornecimento, 

armazenamento de vacinas, 

etc.)

• Salários de pessoal, per 

diem, etc.

• serviços públicos

• Orçamento da saúde 

nacional

• Orçamento da saúde a 

nível subnacional 

• bolsa de doadores

Monitorização do NIP • Orçamento da saúde 

nacional

• Bolsa da Gavi

Defesa e comunicação • Orçamento da saúde 

nacional

• bolsa de doadores


