Execução Orçamental do
2º Trimestre de 2016

Relatório trimestral de Execução Orçamental

Nota Introdutória:
O orçamento inscrito no documento Plano de Atividades para o quadriénio 2016-2019 é um
orçamento de base anual e não trimestral. Qualquer comparação da evolução ao longo do ano
entre o valor real e o valor orçamentado deve ter em conta a distribuição anual não linear dos
rendimentos e gastos.
Os resultados anuais apresentados não incluem o cálculo das perdas por imparidade e
quaisquer outras operações de encerramento das contas do período.

Análise dos resultados
No 2º. Trimestre de 2016 o saldo resultante da demonstração de resultados da Bragahabit, E.M.
apresentou um valor positivo de 32.830 €, sem imparidades.
Em termos acumulados, temos no primeiro semestre de 2016 um resultado positivo de 50.295,22
euros, antes das imparidades e imposto s/rendimento.
O EBITDA do semestre ronda os 124 mil euros, representando um crescimento acentuado face
aos 34 mil obtidos em 2015.

Execução Orçamental
No final do 1.º semestre de 2016 o grau de cumprimento orçamental dos Rendimentos foi de
51,96%, situando-se dentro das estimativas iniciais, apesar da baixa generalizada do valor das
rendas, que foram compensadas pelo crescimento dos outros rendimentos (venda de
equipamento) e aumento das receitas do serviço de refeições.
Relativamente aos Gastos o grau de execução rondou os 50%, conseguido essencialmente
através do adiamento dos gastos previstos para os investimentos e a alguma contenção nos
gastos gerais correntes.
O grau de cumprimento do orçamento encontra-se dentro das previsões efetuadas.
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Execução do orçamento anual de exploração
Rendimentos
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Acompanhamento trimestral da execução orçamental - Rendimentos
RENDIMENTOS
NOTAS
Orçamento
2016

1 semestre 2016
1º Trimestre 2º Trimestre

Execução
Execução
Acumulada - % Acumulada - €

Vendas e serviços prestados:

Subarrendamento
Arrendamento - B.S. Picoto
Arrendamento - B.S. Enguardas
Arrendamento - B.S. Andorinhas
Arrendamento - B.S. Santa Tecla
Arrendamento - B.S. Qta Santa Maria (Falcões)
Apartamentos Bragahabit

Residências partilhadas
Apoios socio educativos
Outros serviços prestados

1
1
1
1
1
1
1
1

330.000,00

68.986,69

66.861,65

5.000,00

2.576,00

2.580,00

2

Sub. Exploração - Ind.Compensatória

Bolsa de estágio do IEFP

45.000,00

10.057,00

10.059,00

25.657,00

25.427,00

70.000,00

17.622,69

15.560,69

1.500,00

578,00

570,00

105.000,00

22.785,90

24.429,95

15.000,00

4.355,00

4.412,00

490.000,00

175.521,97

137.530,39

63,89%
0,00%

313.052,36
0,00

1.176.500,00

328.140,25

287.430,68

52,32%

615.570,93

1.000.000,00

249.999,99

249.999,99

50,00%

499.999,98

0,00%

0,00

0,00

Total de subsídios à exploração

135.848,34
5.156,00
20.116,00
51.084,00
33.183,38
1.148,00
47.215,85
8.767,00

115.000,00

0,00

Total de prestações de serviços

41,17%
103,12%
44,70%
44,42%
47,40%
76,53%
44,97%
58,45%

1.000.000,00

249.999,99

249.999,99

50,00%

499.999,98

0,00

3.111,40

12.243,24

100,00%

15.354,64
0,00
0,00

TOTAL DE RENDIMENTOS

2.176.500,00

581.251,64

549.673,91

51,96%

1.130.925,55

TOTAL DE GASTOS

2.141.000,00

563.786,60

516.843,75

50,47%

1.080.630,35

35.500,00

17.465,04

32.830,16

141,68%

50.295,20

Outros rendimentos e ganhos
Reversões de imparidades
Juros e rendimentos similares obtidos

Resultado antes de impostos
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1) O montante dos rendimentos provenientes das rendas continua a baixar, tendo-se
registado uma quebra de cerca de 1,8% quando comparado com o obtido no primeiro
trimestre do ano.
Em termos semestrais a descida é maior, refletindo a aplicação da Lei 81/2014, de 19
de dezembro, que fez baixar a maioria das rendas.

2) Na rubrica de rendimentos com os apoios socio educativos (fornecimento de refeições e
apoio no prolongamento de horário), a execução superior ao previsto, é explicada pelo
reforço do apoio socio educativo ao nível das refeições que o Município de Braga
concedeu às entidades que efetuam o fornecimento de refeições escolares do 1º ciclo
do ensino básico no Concelho de Braga. Este apoio recebido no primeiro trimestre
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corresponde a uma parcela única e não estava prevista no orçamento influencia
positivamente a execução orçamental do semestre.

3) O valor de outros rendimentos diz sobretudo respeito à venda de um veículo da
empresa que não estava previsto no orçamento.

Os Rendimentos atingiram na sua globalidade o valor de execução de 52 % situando-se dentro das
estimativas iniciais.

Gastos

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Acompanhamento trimestral da execução orçamental - Gastos
Designação
NOTAS Orçamento
2016

1 semestre 2016
1º Trimestre 2º Trimestre

Execução
Acumulada - %

Execução
Acumulada - €

Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas:
Matérias-primas

4

141.780,00

40.854,66

38.223,96

55,78%

79.078,62

5
6
7
8

136.220,00
198.000,00
52.000,00
50.000,00
6.000,00
14.000,00
6.000,00
630.000,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
9.000,00
11.000,00
1.282.000,00

42.374,49
17.140,94
14.372,55
11.433,63
1.270,57
5.244,00
1.039,50
149.928,78
1.908,69
2.128,81
2.128,98
3.000,45
1.880,42
253.851,81

40.144,14
20.341,87
15.443,88
6.745,93
974,96
5.155,04
1.213,02
148.536,01
9.815,69
2.366,59
2.901,82
2.077,11
2.769,71
258.485,77

60,58%
18,93%
57,34%
36,36%
37,43%
74,28%
37,54%
47,38%
117,24%
56,19%
50,31%
56,42%
42,27%
39,96%

82.518,63
37.482,81
29.816,43
18.179,56
2.245,53
10.399,04
2.252,52
298.464,79
11.724,38
4.495,40
5.030,80
5.077,56
4.650,13
512.337,58

39.000,00
550.000,00
108.000,00
5.000,00
702.000,00

12.273,58
177.291,25
37.198,64
2.603,59
229.367,06

9.974,53
138.585,49
28.116,72
1.926,31
178.603,05

57,05%
57,43%
60,48%
90,60%
58,12%

22.248,11
315.876,74
65.315,36
4.529,90
407.970,11

0,00
150.000,00
0,00
150.000,00

2.887,37
36.567,24

4.610,08
36.567,24

39.454,61

41.177,32

100,00%
48,76%
0,00%
53,75%

7.497,45
73.134,48
0,00
80.631,93

Gastos e perdas de financiamento

7.000,00

258,46

353,65

8,74%

612,11

TOTAL DE GASTOS

2.141.000,00

563.786,60

516.843,75

50,47%

1.080.630,35

Fornecimentos e serviços externos:
Refeições Escolares
Trabalhos especializados
Honorários
Conservação e Reparação
Materiais
Eletricidade e água
Combustíveis

9
10

Rendas pagas aos proprietários
Despesas de condomínio
Comunicações

11

Seguros
Limpeza

12

Outros
Total de fornec. e serv. externos
Gastos com o pessoal:
Remunerações dos órgãos sociais
Remunerações

13

Encargos Sociais
Outros
Total gastos com o pessoal
Outros gastos:

Outros gastos e perdas
Depreciações
Perdas por imparidade
Total outros gastos operacionais

4) Esta rúbrica está dentro do previsto no orçamento, corresponde ao custo das
matérias-primas utilizadas nas refeições escolares.
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5) O valor com as refeições escolares refere-se ao valor gasto com o serviço de
confeção e de transporte das refeições. A execução da despesa semestral está
de acordo com o previsto no orçamento.

6) Relativamente à rúbrica de trabalhos especializados uma percentagem
significativa dos gastos previstos está relacionada com o processo de
implementação do sistema de informatização generalizada na empresa e com
as candidaturas a apoios comunitários. Estes projetos ainda não se realizaram
daí a baixa execução orçamental no primeiro semestre de 2016.

7) A rubrica de honorários, que diz respeito aos serviços de advocacia, auditoria e
apoio técnico.

8) Na rubrica de gastos de conservação e reparação foi realizada uma estimativa
global, no entanto este tipo de gastos tem muito a ver com os problemas não
previstos e de carácter urgente que surgem nas habitações, bem como a
desocupação e entrega das casas pelos anteriores arrendatários, também eles
de carácter imprevisível. A execução desta rubrica está em linha com a
previsão efetuada.

9) Os gastos com a eletricidade e água são fortemente influenciados pelos
consumos feitos nas Residências Partilhadas, cujo regulamento específico
atribui essa despesa à Bragahabit, E.M. A execução das despesas está 27%
acima do valor previsto. Estas despesas tenderão a baixar no futuro, em
consequência da alteração do Regulamento de Apoios à Habitação do
Município de Braga.

10) A redução dos gastos com combustíveis reflete sobretudo a maior eficiência na
utilização das viaturas ao serviço da empresa.

11) As despesas com condomínio registam as quotas anuais de condomínio e as
despesas de conservação nos prédios em que a Bragahabit é proprietária de
frações. Estas despesas resultam das decisões das assembleias de condóminos
e não determinadas pela Bragahabit. Os gastos do primeiro semestre
ultrapassam já a verba estimada para o ano todo.

5

Relatório trimestral de Execução Orçamental

12) A rubrica de serviços de limpeza, que inclui os gastos dos locais onde são
prestados os serviços socio educativos, apresenta no primeiro semestre um
valor ligeiramente acima do previsto mas dentro dos valores orçamentados
para o ano.

13) A rubrica de gastos com pessoal teve uma execução acima do previsto
justificado pela reversão parcelar dos cortes salariais na função pública, bem
como do adiamento do protocolo com a CMB que irá permitir melhor
adaptação dos gastos relacionados com a área social.

No total os gastos foram reduzidos em cerca de 6% relativamente a período homólogo de
2015, tendo apresentado uma execução orçamental de 50 %
Em conclusão, o grau de cumprimento dos Rendimentos e dos Gastos situam-se dentro dos
valores previstos no orçamento.
Braga, 31 de julho de 2016

O Contabilista Certificado

O Administrador Executivo
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