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Decreto Legislativo Regional n.º 
22/2022/M 
 
Região Autónoma da Madeira- 
Assembleia Legislativa 

Cria a Coordenação Regional de 
Promoção dos Direitos e Proteção das 
Crianças e Jovens da Região Autónoma 
da Madeira 

 

 

 

Decreto Legislativo Regional n.º 
23/2022/M 
 
Região Autónoma da Madeira- 
Assembleia Legislativa 

Procede à terceira alteração do Decreto 
Legislativo Regional n.º 11/2015/M, de 18 de 
dezembro, alterado pelos Decretos 
Legislativos Regionais n.os 22/2017/M, de 1 
de agosto, e 12/2018/M, de 6 de agosto, que 
estabelece os princípios orientadores e o 
enquadramento a que deve obedecer a 
cooperação entre o Instituto de Segurança 
Social da Madeira, IP-RAM, e as instituições 
particulares de solidariedade social (IPSS) e 
outras instituições particulares sem fins 
lucrativos que lhe são equiparadas e que 
prosseguem atividades sociais na Região 
Autónoma da Madeira 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 
n.º 9/2022 

Supremo Tribunal de Justiça 

«A cláusula contratual geral inserta em 
contrato de seguro, mesmo facultativo, 
em que se define o sinistro 'Incêndio' 
como 'combustão acidental', não cobre, 
no seu âmbito e alcance, o incêndio 
causado dolosamente por terceiro, ainda 
que não seja identificado o seu autor» 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 
111/2022 

Presidência do Conselho de 
Ministros 

Autoriza a Autoridade Tributária e 
Aduaneira a realizar despesas com 
aquisição de serviços de 
desenvolvimento aplicacional dos 
sistemas de informação 
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Decreto-Lei n.º 80-A/2022 

Presidência do Conselho de 
Ministros 

Estabelece medidas destinadas a mitigar 
os efeitos do incremento dos indexantes 
de referência de contratos de crédito 
para aquisição ou construção de 
habitação própria permanente 

 

 

 

 

 


