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únicas:
a) € 20 pela assinatura por um ano;
b) € 35 pela assinatura por dois anos;
c) € 45 pela assinatura por três anos;
d) € 50 pela assinatura por quatro anos.

Entrada em vigor

Entrada em vigor

Entrada em vigor

A presente portaria entrará em vigor na próxima segunda-feira, dia 1 de outubro de 2012. Assim, tudo indica que as
novas certidões permanentes serão disponibilizadas a partir dessa data.

A presente portaria entrará em vigor na próxima segunda-feira, dia 1 de outubro de 2012. Assim, tudo indica que as
novas certidões permanentes serão disponibilizadas a partir dessa data.

A presente portaria entrará em vigor na próxima segunda-feira, dia 1 de outubro de 2012. Assim, tudo indica que as
novas certidões permanentes serão disponibilizadas a partir dessa data.

