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REGIAO AUT6NOMA DA MADEIRA

RAt
I Serie -' Numero 148

SUMARIO
PRESID~NCIA DO GOVERNO REGIONAL
Porta~ia

no' 119/90:

Fixa os p-re<;os maximos dos combustfveis a praticar
na Regiiio Aut6noma da Madoira.
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PHESIDENCIA DO GOVERNO REGIONAL

Portaria n.O 119/90
Face a situa<;:ao da crise no Golfo, onde se
encontram a g'rande parte das reservas mundiais
de petr6leo, 0 prego do barril de petr61eo tem vin
do a sofrer fortes aumentos, dar decorrendo mul
tiplos efeitos negativos para a economia portu
guesa.
No Continente, foram hoje aumentados os com
bustfveis pelo que se torna indispensave[ proce
der de igual modo ao ajustamento dos pre<;:os dos
produtos derivados do petr6leo, na Madeira.
Nestes termos:
Manda 0 Governo Regional da Madeira pelo
Presidente do Governo Regional em exercrcio e
em conformldade com 0 Decreto-Lei n. D 38/84
de 2 de Fevereiro, aprovar 0 seguinte:

1.° - Sao fixados para vigorarem na Regiao
Aut6noma da Madeira a partir das 0 horas do dia
4 de Setembro de 1990, os seguintes pregos ma
ximos:
A) Combustrveis Uquidos
Gasolina Super com chumbo - 145$00 por li
tro, fornecido nos postos abastecedores.

Segunda-feira, 3 de Setenlbro de 1990

Gasolina Super sem chumbo - 135$00 por li
tro, fornecido nos postos abastecedores.
Gasolina Normal com chumbo - 143$00 por Ii·
tro, fornecido nos postos abastecedores.
Petr61eo iluminante - 88$00 por litro, forne
cido quer a granel quer em taras, nos postos de
revenda .

88$00 por litro, for
Petr61eo Carburante necido quer a granel quer em taras nos postos de
revenda.
Gas61eo - 95$00 por litro, fornecido, quer a
granel quer em taras nos postos abastecedores.
Fuel61eo -

29$00 por quilograma.

B) Gases de Petr61eo Liquefeitos
Ao publico, no estabelecimento do revende
dor:
Butano - 78$50 por quilograma
Propano - 78$00 por qUilograma
Ao publico, no local de consumo:
Butano - 81 $50 por quilograma
Propano - 81$50 por quilograma
A granel, a safda das instalacoes principais
das empresas dlstribuidoras:
Butano - 47$50 por qUilograma
Propano - 47$50 por quilograma
Propano canalizado - 68$50 por quilograma
2.° - Para a Empresa de Electricidade da Ma
deira, 0 pre<;:o maximo do fuel61eo e de 16$00 por
qUilograma, para 0 p'roduto colocado nas respecti·
vas centrals termicas.
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3.° - Quando 0 gas for entregue no local de
consumo, devera expressamente constar da factu
ra 0 prego do gas e 0 custo de transporte devida
mente descriminado.
4.° - Os pre90s referidos nos numeros ante
riores js incluem 0 IVA.

NOMERO 148

5.° - ~ revogada a Portarla n.O 101/90, de 6
de Agosto.
Presidencia do Governo Regional. Assinada
em 3 de Setembro de 1990. - 0 Presidente do Go
verno Regional em exercicio, Miguel Jose Luis

de Sousa.

Prec;o deste niimero: 10$00
• Toda a correspondencla, quer
ofiicial, qual' relativa a anuincios
e a asstnatU'ras do Jornal Oficial
deve ser dirig,ida
-Geral

a

Secretaria

da Presidencia do Go

v,emo Regional da Madeira •.

ASSINATURAS
Com piela (AnD) ••. () 000$00
(5emeslre)......... 3 000$00
1." Serie
2 000$00
1 000$00
2." Serie
2 000$00
1 000$00
3.- Serie
2 000$00
1 000$00
4." Serie
2 000$00
1000$00
Duas Series >
4000$00
2 000$00
Tres Series
6000$00
3 000$00
Numeros e Suplemenlos - Pre~o por pagina: 5$00
A estes latores acrescem os porles de correio
(Partar!a n.O 227189, de 28 de Dezembro)
EXel:ucao granta da -IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA. E. P,> -

IRM·EP

-0 preen dos anunclOS e de
90$00 a Iinha, acrescLdo do
respeetivo tV.A., dependendo a
sua puhlieaqiio do pagarnenro
antecipado a efectuar na S-ecre
ta:ri<l . Gera! da Prasidencia do
Governo Regional da Madeira •.
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