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SUMÁRIO 

Conselho de Ministros: 
Decreto n.° 23/90: 

Altera o mapa em anexo ao Decreto n.° 17/90, de 3 de Se-
tembro. 

CONSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 23/90 
de 8 de Novembro 

A manutenção da crise que surgiu no Golfo Pérsico nos 
últimos meses continua a afectar gravemente os preços 
internacionais de petróleos e derivados, forçando - os a 
subir vertiginosamente. 

Dado que os preços internos são fortemente condicio-
nados pelos internacionais, torna - se novamente necessário 
proceder ao seu reajustamento. 

Por este motivo, os preços de venda dos principais pro-
dutos derivados do petróleo postos em vigor pelo Decreto 
n.° 17/90, de 3 de Setembro, têm de ser revistos. 

Nestes termos, ao abrigo da alínea c) do artigo 60 da 
Constituição da República, conjugado com o artigo 2 do 
Decreto n.° 10/82, de 22 de Junho, o Conselho de Minis-
tros decreta: 

Artigo 1, É alterado o mapa em anexo ao Decreto 
n.° 17/90, de 3 de Setembro, e que faz parte integrante 
desse Decreto. 

Art. 2. Mantêm - se em vigor ás restantes disposições do 
referido diploma legal. 

Art. 3. O presente decreto entra imediatamente em vigor. 

Aprovado pelo Conselho de Ministros. 

Publique - se. 
O Primeiro - Ministro, Mário Fernandes da Graça Ma-

chungo. 

Mapa a que s e refere o artigo 1 do Decreto n.o 23/90 

Gasolina 
normal 

Gasolina 
super 

Gasóleo 

Preços de venda a granel por litro, 
na porta da refinaria ou nos tan-
ques do importador Petromoc, às 
Companhias Distribuidoras 1 024,00 1 132,00 391,00 

Preços de venda das Companhias 
Distribuidoras à porta das suas 
instalações em Maputo, Beira, 
Nacala, Quelimane e Pemba ... 1 117,00 1 235,00 426,50 

Valores máximos das margens bru-
tas de comercialização na venda 

ao público 56,00 63,00 21,50 


