
II. Execução do orçamento 

do Ministério da Saúde

República do Usbequistão
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: 135 USD

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

% dos gastos gerais do governo na saúde gasta em imunização: 8,9%

V. Fluxos de financiamento para a 

imunização

IV. Orçamento de imunização de rotina

Despesa total (de todas as 

fontes) em imunização de 

rotina: 24 milhões de 

dólares

Orçamento de IR por bebé 

sobrevivente: 37,78 dólares

% de custos de IR 

financiados pelo governo: 

90%

Pergunte-me como:

Desenvolvemos um 

modelo para calcular a 

necessidade de vacinas 

e a sua orçamentação, 

em Excel.

Desejo saber:

Como é que a vigilância 

de eventos adversos 

após a imunização 

funciona, quem a faz, 

quem a financia.

VII. Identificação de falhas

I. Contexto económico

VIII. Desafios
1. Não existe artigo separado no orçamento para 

a reparação de equipamento de refrigeração e 

transporte de vacinas.

2. Não existem fundos para a implementação de 

um sistema de monitorização electrónica para 

gastos em vacinas e imunização.

3. Não existe financiamento separado para 

trabalhar com o público.

4. Existe uma necessidade de programas de 

formação para o pessoal

5. É necessário criar e apoiar as equipas móveis 

para a resposta de emergência.

PIB per Capita (PPP, 

constante), $7,044 

Receitas do Governo (% 

PIB), 30%

Inflação, 
16%2013 2016 2019 2022

Orçamento do 

Ministério da 

Saúde

Orçamentos de 

saúde do governo 

subnacional

Orçamento total 

(ano)

14 milhares de 

milhões de dólares

Total disponibilizado 14 milhares de 

milhões de dólares

Total gasto 14 milhares de 

milhões de dólares

Execução como 

percentagem do 

orçamento

100%

OOP
53%

Governo
46%

Externas
1%

VHI
0%

Outros 
privados

0%

Fontes de CHE
Externo GAVI, vacinas

4%

Externo GAVI, 

outros

13%

Orçamento do 
Governo 
nacional, 

vacinas

12%

Orçamento do 
Governo 
nacional, 

outros

71%

Fontes despesa de IR

Item de linha Fonte(s) do 

orçamento

Aprovisionamento 

de vacinas e 

logística

• Orçamento da 

saúde nacional

• Bolsa da Gavi

Prestação de 

serviços

• Orçamento da 

saúde nacional

Defesa e 

comunicação

• Bolsa da Gavi, 

OMS, UNICEF

Monitorização e 

vigilância das 

doenças

• Orçamento da 

saúde nacional 

(vigilância de 

rotina)

Gestão do 

programa

• Orçamento da 

saúde nacional

Custos do sistema 

de saúde 

partilhados

• Orçamento da 

saúde nacional

• Bolsa da Gavi

Vacinas e 
materiais

80%

Pessoal
18%

Transporte
1%

Outros
1%

Despesa IR
Item de linha Orçamento 

2020

Falha no 

financiament

o

Fontes de 

orçamento 

potenciais

Vacinas e materiais de injecção 22 milhares de 

milhões de dólares 

Ministério da Saúde

Pessoal, transportes, logística, actividades e 

outros custos recorrentes

102 milhares de 

milhões de dólares

Ministério da Saúde

Total 122 milhares de 

milhões de dólares

Ministério das 

Finanças/Ministério da Saúde

* Não existe linha separada no orçamento. 

Calculado no final do ano, aquando da 

utilização. O número é de 2018.

Fundo Autoridade(s) 

responsável(

eis)

Orientação e processo 

de atribuição

Principais 

constrangimentos

Orçamento do Ministério 

da Saúde

MS/MF

Apoio dos doadores ao 

nível nacional

Externo: GAVI, OMS, 

UNICEF

As bolsas são recebidas pelo MS 

para pagar as vacinas (co-

financiamento) e para fortalecer e 

apoiar o programa de imunização.

Orçamentos da saúde 

provinciais

Ministério da Saúde O Ministério da Saúde distribui na 

região com base nos pedidos, 

população

O orçamento só financia os itens de 

linha do orçamento. Para outros 

casos, é necessário contactar o 

Ministério da Saúde, o que atrasa 

uma reacção à situação.

Orçamento do governo 

distrital

Gabinete de Saúde 

Provincial

O orçamento recebido do Ministério 

da Saúde é redistribuído aos 

distritos com base nos pedidos e no 

número de pessoas

Orçamentos de cuidados 

de saúde primários

Gabinete de Saúde 

Distrital

O orçamento recebido das regiões 

é redistribuído para as instalações 

de cuidados de saúde primários

com base nos pedidos e população

Não existe possibilidade de 

redistribuir o orçamento entre 

artigos do orçamento.

Ministério das 

Finanças

Ministério da 

Saúde

Nível regional 

de PH

(apenas 

pessoal)

Nível distrital 

de

PH (apenas 

pessoal)

Nível primário 

de PH

(apenas 

pessoal)

Vacinas Gavi e 

apoio das bolsas 

IR 


