SECR
RETARIA
A-GERAL
L
DO
M
MINISTÉ
RIO DA A
ADMINIS
STRAÇÃO INTER
RNA
(D
Direção de Serviços
S
pa
ara a Gestão
o dos Fundos Comunittários)

Orien
ntação TTécnicaa n.º 7//2018
LLocação
o
jun
nho 20
018

LOCA
AÇÃO
Os neegócios designados por leasing são justificados, por quem a eles recorrre, pelo prop
pósito
de uttilizarem ativvos fixos tan
ngíveis atualiizados e, pello concedente de créditoo, como modo de
aumeentar as suass garantias em caso de inncumprimentto, mantendo o direito dde propriedade.

Evitar a imobilização de capital, num ativoo sujeito a ráápida obsolescência, é a principal razzão de
c
tem
mporária do ggozo de um bem.
ser deesta figura contratual, a qual se trad uz na mera cedência

do pelo qual o locador t ransmite ao locatário, em troca de uum pagamen
nto ou
Locaçção é o acord
de um
ma série de pagamento
os (rendas), o direito de usar um de
eterminado ativo durantte um
deterrminado perííodo de tempo.

nsferir substa
ancialmente todos os risscos e vantag
gens inerenttes à proprie
edade,
Se a locação tran
deve classificar‐see como locaçção financeirra.

nvés, a locaçãão classifica‐se como loccação operacional se não transferir substancialm
mente
Ao in
todoss os riscos e vantagens in
nerentes à prropriedade.

mo financeirra ou operacional depend
de da substâância da tran
nsação
A classsificação daa locação com
e não
o da forma do contrato.

efinida de fforma residual: não sendo financeeira, a locação é
A loccação operaacional é de
operaacional.

dalidade de locação é m
muitas vezess associada ao facto doo locador prestar
Esta última mod
utenção e asssistência téccnica, ao seu
u curto prazo
o de vigênci a, à relação entre
serviçços de manu
as rendas e o vallor dos benss locados e aainda ao factto de não te
er (embora ppossa ter) incluída
al do contratto.
uma opção de compra no fina

buidor de um
ma coisa, em regra
A locaação operacional é o neggócio pelo q ual o produttor ou distrib
padro
onizada ou de elevada incorporaçção tecnológgica, proporciona a outtrem o seu gozo
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temp
porário, med
diante remun
neração, preestando também, em prrincípio e dee modo acesssório,
deterrminados serrviços, tais co
omo o de maanutenção do
d bem locad
do.
mente qualifficada pela doutrina coomo uma lo
ocação
A loccação operaacional tem sido geralm
ordin
nária, atenta a sua similitude com elaa e a aproxim
mação dos ele
ementos esssenciais de am
mbas.
Em aambos os caasos, a relaçção jurídica constituída tem uma esstrutura meeramente bilateral
(locad
dor e locatário), ao conttrário do quee sucede na locação financeira, em qque, não obsstante
tal nãão estar refleetido no teorr do contratoo, há três ele
ementos na relação:
r
o foornecedor da
a coisa
locad
da, o financciador que a adquire e a dá em locação, e o locatário que a gozza em
contrrapartida de uma remune
eração.
Na rrealidade, a locação operacional
o
é, para o locador, siimultaneameente produtor e
proprrietário de uma
u
coisa, um
u meio dee colocação dos seus prróprios benss no mercad
do em
altern
nativa à sua alienação.
ntratação pú
ública para aquisição da locação rege‐se pelo dissposto nos aartigos 20.º, n.º 1,
A con
alíneaa b), 431.º e 432.º do Có
ódigo dos Co ntratos Públlicos, nos terrmos dos quaais a locação
o deve
ser precedida de procedimento concorrenncial.
Atravvés desse prrocedimento
o, deve escoolher‐se em ambiente concorrencia
c
al a propostta e o
cocon
ntratante da entidade pú
ública.
Esse procedimen
nto destina‐se, além doo mais, a assegurar
a
o respeito peelos princípios da
transsparência, daa igualdade e da concorrrência, aplicááveis a todoss os processoos de contra
atação
nal e legal, taanto nacionaal como euro
opeia, de moodo a garanttir aos
pública por força constitucion
intereessados em contratar o mais
m amplo aacesso aos procediment
p
os pré‐contrratuais, atravvés da
transsparência e da
d publicidad
de adequada s.
Isso ssignifica quee, para a forrmação de ccontratos públicos, devem ser usadoos procedim
mentos
que promovam o mais am
mplo acesso à contrataação dos op
peradores eeconómicos neles
intereessados, inclluindo as enttidades finannciadoras do
os negócios a realizar.
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Assim
m,
eneficiários finais
f
no âmbbito de operrações
As deespesas realizadas e efetivamente paagas pelos be
de locação financceira ou de arrendament
a
to e aluguer de longo prrazo apenas são elegíveiss para
cofinanciamento se foram ob
bservadas as seguintes re
egras:
a) As prestaçõ
ões pagas ao locador con stituem desp
pesa elegível para cofinaanciamento;
b)) Em caso de
d contrato de locação financeira que
q contenh
ha uma opçãão de comp
pra ou
preveja um
m período míínimo de loc ação equivalente à duração da vida útil do bem que é
máximo eleggível para cofinanciameento europeu não
objeto do contrato, o montante m
der o valor de mercado ddo bem objetto do contrato;
pode exced
c) Em caso dee contrato de locação finnanceira que não contenha uma oppção de com
mpra e
cuja duraçãão seja inferrior à duraçãão da vida útil
ú do bem que é objetto do contra
ato, as
prestaçõess são elegíve
eis para cofinnanciamento
o europeu proporcionalm
mente ao pe
eríodo
da operaçãão elegível;
d)) Os juros inccluídos no va
alor das renddas não são elegíveis;
e
e) Dos outross custos rela
acionados coom o contraato de locaçção financeirra ou de alu
uguer,
apenas os prémios
p
de seguro
s
pode m constituir despesas elegíveis;
f) O cofinanciamento é pago
p
ao locaatário em um
ma ou váriass frações, teendo em con
nta as
prestaçõess efetivamente pagas;
g) Se o termo
o do contratto de locaçã o financeira ou de aluguer for postterior à data
a final
aprovada de elegibiliidade de ddespesas do
o projeto cofinanciado,
c
, só podem
m ser
das elegíveis as despesass relacionadaas com as pre
estações devvidas e pagas pelo
considerad
locatário atté essa data final.
h)) O IVA, é não
n elegível, exceto no caso de estte não ser reembolsáve
r
el, nos termos da
legislação nacional
n
em matéria de IIVA.

A Autoridade Reesponsável
27 dee junho de 2018
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