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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n.º 465/2013
Na sequência da reestruturação governamental, que
congregou as áreas da juventude e do desporto num único
organismo, sob a tutela da Secretaria Regional da Educação
e Recursos Humanos, importa atualizar os serviços e órgãos
no setor da juventude.
O Conselho de Juventude da Madeira, aprovado pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 22/89/M, de 2 de
setembro, foi alvo de alterações apenas em 1997, através do
Decreto Legislativo Regional n.º 10/97/M, de 26 de julho.
Face às mutações inerentes a este setor, urge modificar a
composição e redefinir as competências e respetivas regras
de funcionamento do Conselho de Juventude da Madeira,
de modo a permitir uma representatividade atualizada ao
nível do associativismo juvenil, bem como dos organismos
públicos e privados que o integram, prosseguindo uma
política de auscultação, abrangente e transversal, que
integre os diversos quadrantes representativos das
organizações de juventude, indo ao encontro da
reestruturação que o próprio setor governamental foi
sujeito.
Neste sentido, propõe-se a alteração da composição e
funcionamento do Conselho de Juventude da Madeira, com
vista a reforçar o seu papel enquanto órgão consultivo da
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos, na
definição das políticas de juventude.
Assim,
O Conselho do Governo reunido em plenário em 16 de
maio de 2013, resolveu:
Aprovar a proposta de Decreto Legislativo Regional que
procede à segunda alteração do Decreto Legislativo
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Regional n.º 22/89/M, de 2 de setembro, que criou o
Conselho de Juventude da Madeira, a enviar à Assembleia
Legislativa da Madeira, com processo de urgência.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 466/2013
O Conselho do Governo reunido em plenário em 16 de
maio de 2013, resolveu, aprovar a proposta de Decreto
Legislativo Regional, que estabelece o Estatuto do Aluno e
Ética Escolar da Região Autónoma da Madeira, a enviar à
Assembleia Legislativa da Madeira, com processo de
urgência.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
Resolução n.º 467/2013
O Conselho do Governo reunido em plenário em 16 de
maio de 2013, resolveu aprovar a primeira alteração ao
Decreto Legislativo Regional n.º 22/94/M, de 13 de
setembro, que adapta à Região Autónoma da Madeira o
regime jurídico do trabalho portuário, estabelecido pelo
Decreto-Lei n.º 280/93, de 13 de agosto, a enviar à
Assembleia Legislativa da Madeira, com caráter urgente.
Presidência do Governo Regional. - O PRESIDENTE DO
GOVERNO REGIONAL, Alberto João Cardoso Gonçalves
Jardim.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda ...................... €15,91 cada
Duas laudas .................... €17,34 cada
Três laudas ..................... €28,66 cada
Quatro laudas ................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas......... €38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série............................... €27,66
Duas Séries ............................. €52,38
Três Séries .............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.
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