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Considerando que por via do meu Despacho n.o 13712020-XXII foi adotada uma medida
excecional que visa fomentar a ajuda as viti mas da pandemia do novo Coronavirus - COVID 19,
por meio da extensao da aplicabilidade dos beneficios fiscais previstos no Estatuto do Mecenato
e exclusao de tributa,ao em Imposto do Selo a todas as doa<;6es efetuadas a favor de algumas
entidades publicas empresariais para posterior aplica<;ao no combate a pandemia .
Considerando que tendo a medida caracter excecional , a mesma destinava-se a vigorar apenas
ate ao termo do estado de emergencia , decretado, no dia 18 de mar<;o, at raves do Decreto do
Presidente da Republica n.o 14-A/ 2020, e por duas vezes renovado, nos dias 2 e 17 de abril,
pel os Decretos do Presidente da Republica n.os 17-A12020 e 20-Al2020, respetivamente.
Considerando , porem , que, as necessidades que motivaram a ado<;ao desta medida persistem
mesmo apos
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fim do estado de emergencia , torna-se imperioso assegurar a manuten<;ao da

mesma ate 31 de julho de 2020 , fazendo com que a sua vigencia passe a coincidir com
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prazo

de vigen cia de outras medidas adotadas em materia de alivio dos encargos fiscais associ ados a
importa<;ao, aquisi<;ao intracomunitaria e tran smissao de bens necessarios ao combate a
pandemia do novo Coronavirus - COVID 19.
Determino 0 seguinte:
Que a medida aprovada pelo Despacho n. ° 137/ 2020-XXII devera manter-se plenamente
aplicavel a todas as transmiss6es gratuitas realizadas ate 31 de julho de 2020.

AAT.

Lisboa, 4 de maio de 2020

o SECRETARIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FlSCAIS ,

Antonio Mendon<;a Mendes

CC : S. Exa. MEF e S. Exa. SEAS.
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