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2 — Determinar que os encargos orçamentais resultantes do número anterior não podem exceder, em cada ano
económico, os seguintes montantes, aos quais, quando
aplicável, acresce o IVA à taxa legal em vigor:
2013 — 20 000 000,00 EUR;
2014 —37 900 000,00 EUR;
2015 — 29 000 000,00 EUR;
2016 — 18 600 000,00 EUR;
2017 — 2 700 000,00 EUR.
3 — Determinar que os encargos decorrentes da presente resolução são suportados pelas verbas previstas no
contrato de alienação de 12 aeronaves F-16 a celebrar com
a República da Roménia.
4 — Delegar no Ministro da Defesa Nacional, com
faculdade de subdelegação, a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito na presente
resolução.
5 — Determinar que a presente resolução produz efeitos
a partir da data da sua aprovação.
Presidência do Conselho de Ministros, 25 de julho de
2013. — O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.

76/2011, de 15 de fevereiro, que passam a ter a seguinte
redação:
Artigo 13.º
[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — (Revogado)
4 — [...]
5 — Os CIBE podem desempenhar simultaneamente
a função de professor bibliotecário no agrupamento de
escolas ou escola não agrupada a cujo quadro pertencem.
ANEXO I
[...]»

Secretaria-Geral, 16 de agosto de 2013. — O Secretário-Geral, José Maria Belo de Sousa Rego.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Portaria n.º 274/2013
de 21 de agosto

Secretaria-Geral
Declaração de Retificação n.º 37/2013
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do
artigo 4.º e do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 4/2012, de
16 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 41/2013, de
21 de março, declara-se que a Portaria n.º 230-A/2013, de
19 de julho, publicada no Diário da República, n.º 138,
1.ª série, suplemento, de 19 de julho de 2013, saiu com uma
inexatidão que, mediante declaração da entidade emitente,
assim se retifica:
No artigo 1.º, onde se lê:
«Artigo 1.º
Alteração da Portaria n.º 756/2009, de 14 de julho

Artigo 13.º
[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — (Revogado)
4 — [...]
5 — Os CIBE podem desempenhar simultaneamente
a função de professor bibliotecário no agrupamento de
escolas ou escola não agrupada a cujo quadro pertencem.
ANEXO I
[...]»

deve ler-se:

O formato de ficheiro normalizado de auditoria tributária para exportação de dados, o designado SAF-T (PT), tem
vindo a ser adaptado em função das alterações de natureza
contabilística ou fiscal.
O Decreto-Lei n.º 71/2013, de 30 de maio, aprovou o
regime de contabilidade de caixa em sede de Imposto sobre
o Valor Acrescentado (regime de IVA de caixa), impondo
a obrigatoriedade de comunicação dos recibos nos termos
previstos no Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto.
Não constando os recibos da atual estrutura de dados do
ficheiro SAF-T (PT), procede-se, em consequência, à nova
adaptação da estrutura de dados do referido ficheiro.
Assim:
Manda o Governo, pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ao abrigo do disposto nos n.os 8 e 9 do
artigo 123.º do Código do IRC, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 442-B/88, de 30 de novembro, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente portaria altera a estrutura de dados constante
do anexo à Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março.
Artigo 2.º
Estrutura de dados

O ficheiro a que se refere o artigo 1.º da Portaria
n.º 321-A/2007, de 26 de março, com a última alteração
introduzida pela Portaria n.º 160/2013, de 23 de abril, passa
a ter a estrutura de dados constante do anexo à presente
portaria, da qual faz parte integrante.
Artigo 3.º

«Artigo 1.º

Entrada em vigor

Alteração da Portaria n.º 756/2009, de 14 de julho

A estrutura de dados a que se refere o artigo anterior
entra em vigor em 1 de outubro de 2013.

São alterados o artigo 13.º e o anexo I da Portaria
n.º 756/2009, de 14 de julho, com as alterações introduzidas pelas Portarias n.os 558/2010, de 22 de julho, e

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo de
Faria Lince Núncio, em 2 de agosto de 2013.

