
II. Execução do orçamento 

do Ministério da Saúde

Vietname
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: 123 dólares

Gastos gerais do governo na saúde em % dos gastos gerais do governo: 9%

% dos gastos gerais do governo na saúde gasta em imunização: 0,28%
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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: 12,3 milhões de dólares

Orçamento de IR por bebé 

sobrevivente: 7,34 dólares

% de custos de IR financiados 

pelo governo: 81%

Pergunte-me como:

O Vietname conduziu 

um processo de defesa 

ao mais alto nível sobre 

o co-financiamento da 

vacina pentavalente nos 

últimos cinco anos.

Desejo saber:

Como é que os países 

que já fizeram a 

transição podem 

candidatar-se aos 

preços GAVI das 

vacinas? 

VII. Identificação de falhas

I. Contexto económico

VIII. Desafios
1. Auto-financiamento para a vacina IPV, 

pentavalente, desde 2020 e novas vacinas desde 

2022. Redução do apoio de outras organizações 

internacionais. Defesa ao nível central e 

provincial para o plano PAI dos próximos 5 anos.

2. Os custos operativos são cobertos pelo 

governo local, que dá prioridade a outros 

sectores e pedidos emergentes.

3. Imigração nas áreas urbanas e áreas de 

dificuldade restantes, novo pedido para SIA, a 

resposta aos surtos durante o ano necessitou de 

apoios adicionais. 

PIB per Capita (PPP, 
constante), $7,041.59

Receitas do Governo (% 
PIB), 24%

Inflação, 3%

2013 2016 2019 2022

Fundo Autoridade 

responsável

Orientação e processo de atribuição Principais constrangimentos

Orçamento do 

Ministério da 

Saúde

MINISTÉRIO 

DAS FINANÇAS

Atribuído a agências com base nas prioridades parlamentares e tectos 

orçamentais. 

Apoio dos 

doadores ao nível 

nacional

Doadores Atribuído para actividades específicas com base nas prioridades dos 

doadores e contributos do governo

Atrasos no início de um novo 

período fiscal 

Atrasam, por vezes, a revisão 

financeira e a distribuição do 

financiamento

Governo provincial MINISTÉRIO 

DAS FINANÇAS

Atribuído a agências com base nas prioridades, receitas provinciais e 

tectos orçamentais. 

Províncias com receitas e tectos 

orçamentais baixos, outras 

prioridades 

Orçamentos da 

saúde provinciais 

(para o 

Departamento de 

Saúde Provincial-

DOH)

Governo 

provincial 

Atribui à agência com base nas receitas do governo provincial, número 

de funcionários de saúde e população-alvo.

Orçamento do 

governo distrital

Governo 

provincial 

Atribui à agência com base nas receitas do governo provincial. As 

autoridades governamentais locais compilam pedidos de todos os 

sectores e atribuem aos diferentes sectores com base nas 

necessidades.  

Muitos distritos não atribuem 

orçamento para um programa 

vertical, incluindo o PAI

Fundo de 

imunização para o 

PAI central

Ministério da 

Saúde

Atribui à agência com base nos pedidos do PAI, prioridades do 

Ministério da Saúde.

Fundo de 

imunização para 

as províncias 

Ministério das 

Finanças, PAI

Atribuído ao Governo provincial de províncias pobres com base no 

pedido do PAI e nas receitas do governo provincial

Prioridades do Governo provincial

Governo 

provincial 

Atribui ao DOH com base nas receitas e prioridades do governo 

provincial, número de funcionários de saúde e tamanho da população-

alvo. O financiamento adicional é reservado para o caso de surgirem 

novos pedidos durante o ano. 

Algumas províncias não 

atribuíram orçamento para o PAI 

Novos pedidos para SIA 

Orçamento do 

Ministério da 

Saúde

Orçamentos da 

saúde do 

governo a nível 

subnacional

Orçamento total 

(2016) 

10 699 milhares de 

milhões VND

Total 

disponibilizado 

Total gasto* 10 062 milhares de 

milhões VND

Execução como % 

do orçamento

94%

Item de linha Fonte(s) do orçamento

Aprovisionamento de 

vacinas e logística

• Orçamento da saúde nacional

• Bolsa da Gavi

• Orçamentos do governo a 

nível subnacional para 

recolher vacinas de câmaras 

frigoríficas centrais/regionais

Prestação de serviços • Orçamento da saúde a nível 

subnacional

• Orçamento da saúde nacional 

(para 8 províncias difíceis)

Defesa e comunicação • Financiamento através de 

fundo comum de doadores ao 

PAI

• Orçamentos do governo 

distrital 

Monitorização e vigilância 

das doenças

• Financiamento através de 

fundo comum de doadores a 

nível internacional

• Orçamento da saúde nacional

• Orçamentos da saúde a nível 

subnacional para pessoal 

contratado

Gestão do programa • Orçamento da saúde nacional

• Orçamento da saúde a nível 

subnacional

Custos do sistema de 

saúde partilhados

• Orçamentos da saúde a nível 

subnacional para pessoal 

contratado

Vacinas e 
materiais

95.7%

Prestação de 
serviços 

(apoio para 8 
províncias 
difíceis)

0.6%

Testes de vacinas e custo operacional ao nível regional 
e central

3.6% Compensaç
ão para 
EAPV
0.1%

Despesas IR do 
orçamento do Governo

Item de linha Orçamento 2020 Falha no 

financiamento

Fontes de orçamento potenciais

Vacinas e materiais de injecção 299 milhares de milhões VND 32 milhares de milhões 

VND

Pessoal 7 milhares de milhões VND 20 milhares de milhões 

VND

Apoio pós-transição da Gavi

Transporte 17 milhares de milhões VND

Actividades e outros custos 

recorrentes

18 milhares de milhões VND 20 milhares de milhões 

VND 

Apoio pós-transição da Gavi

Logística 36 milhares de milhões VND

Total 377 milhares de milhões VND


