
II. Execução do orçamento 

do Ministério da Saúde

Gana
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: 68 dólares

Gastos gerais do governo na saúde em % dos gastos gerais do governo: 7%

% dos gastos gerais do governo na saúde gasta em imunização: 3%
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V. Fluxos de financiamento para a imunização

IV. Orçamento de imunização de rotina

Despesa total (de todas as 

fontes) em imunização de 

rotina: 38 milhões de dólares

Orçamento de IR por bebé 

sobrevivente: 44,76 dólares

% de custos de IR financiados 

pelo governo: 35%

Pergunte-me como:

O Gana está a utilizar 

financiamento para a saúde 

misto e sistemas de 

prestação de serviços para 

proporcionar oportunidades 

para o financiamento da 

imunização sustentável.

Desejo saber:

Como é que os outros 

países planeiam cobrir os 

custos da imunização 

quando o apoio dos 

doadores terminar e 

potenciais fontes de 

orçamento para assegurar 

o financiamento sustentável 

para a imunização.

VII. Identificação de falhas

I. Contexto económico

Vacinas e 
materiais

80%

Vigilância das 
doenças

6%

Pessoal
5%

Transport
e

4%
Outros

5%

Despesa IR VIII. Desafios

1. Pouco espaço em termos fiscais para a 

prestação de serviços devido a despesas 

aumentadas na compensação dos empregados

2. Financiamento da parte dos doadores em 

queda devido ao estado de país de rendimento 

médio-baixo

PIB per Capita 
(PPP, constante), 

$6,112 

Receitas do 
Governo (% PIB), 

16%

Inflação, 
9%

2013 2016 2019 2022

Orçamento do 

Ministério da 

Saúde de 2018 

($)

Governo subnacional 

2018 Orçamentos da 

saúde ($)

Orçamento total 

(ano) 831 295 005 522 868 654 

Total 

disponibilizado 830 630 891 492 734 193 

Total gasto
829 801 090 490 282 779 

Execução como 

percentagem do 

orçamento 99,8% 93,8%

Item de linha Fonte(s) do orçamento

Aprovisionament

o de vacinas e 

logística
Orçamento do governo nacional, Gavi, 
UNICEF

Prestação de 

serviços

Orçamento do governo nacional, Gavi, 
OMS, UNICEF, CDC
UNSAID

Defesa e 

comunicação
Orçamento do governo nacional, Gavi, 
CDC, UNICEF, Rotary International, 
Church of Jesus Christ of Latter Day 
Saints

Monitorização e 

vigilância das 

doenças
Orçamento do governo nacional, Gavi, 
OMS

Gestão do 

programa
Orçamento do governo nacional, Gavi, 
OMS, outros parceiros de 
desenvolvimento

Custos do 

sistema de 

saúde 

partilhados
Orçamento do governo nacional, Gavi 
e outros parceiros de desenvolvimento

Fundo Autoridade(s) 

responsável(eis)

Orientação e processo de 

atribuição

Principais constrangimentos

Nível de sector Ministério das Finanças

O Ministérios das Finanças atribui a 
MDA/MMDA com base na estrutura 
macroeconómica e de agenda de 
desenvolvimento do governo para o ano 
fiscal, após aprovação do Parlamento

Atrasos na atribuição dos fundos da parte do 
Ministério das Finanças devido a atrasos na 
apresentação dos Relatórios de 
Desempenho Orçamental do Ministério da 
Saúde

Nível do Ministério da Saúde Ministério da Saúde

A atribuição do Ministério da Saúde é guiada 
por políticas, prioridades e questões 
emergentes determinadas pelo Programa de 
Trabalho do Sector da Saúde

Atrasos na libertação dos fundos como 
resultado de atrasos na emissão de 
garantias

Nível das agências QG das agências.

A atribuição é feita pelo QG da agência, com 
base em critérios de atribuição específicos da 
agência que reflectem prioridades e 
objectivos mais amplos ao nível do sector da 
saúde

Fundos inadequados para prestação de 
serviços de saúde administrativos

Apoio dos doadores ao 
Ministério da Saúde Doadores

Atribuído a actividades específicas acordadas 
pelo Doador e pelo Ministério, conforme 
indicado na Memória Auxiliar

Atrasos na libertação de fundos do Governo 
central para pagamentos obrigatórios (co-
pagamentos) e relatos de despesas causam 
atrasos na libertação dos fundos por parte 
dos Doadores 

Item de linha Orçamento 2020 ($) Falha no 

financiamento

Fontes de orçamento potenciais

Vacinas e materiais de injecção 35 025 999
- Governo do Gana, Gavi, UNICEF

Recursos humanos 16 224 64 898 Governo do Gana, Gavi

Transporte 64 771 2 121 288 Governo do Gana, Gavi, OMS, UNICEF 

Serviços profissionais externos 45 991 158 871 Governo do Gana, Gavi, OMS, UNICEF 

Produtos de saúde, 
consumíveis e equipamento

-
263 400

Governo do Gana, Gavi, OMS, UNICEF 

Custos relacionados com 
eventos (reuniões, formação, 
lançamento, etc.)

1 563 903

4 711 766

Governo do Gana, Gavi, CDC, UNICEF, Rotary 

International^

Church of Jesus Christ of the Latter-Day Saints*

Cadeia de frio - 514 080 Governo do Gana, Gavi, OMS

Infraestruturas e equipamento 
não relacionado com a saúde

3469
457 602

Governo do Gana, Gavi, OMS, 

outros Parceiros de Desenvolvimento*

Material de comunicação e 
publicações

183 552
398 143

Governo do Gana, Gavi e outros parceiros de 

desenvolvimento

Administração do programa

66 800

199 837

Governo do Gana, Gavi e outros parceiros de 

desenvolvimento

Total 36 970 710
8 889 885


