
 
FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO 

Junta de Freguesia 
 

Comunicado 
 

Domingos Manuel Gonçalves Malhadas, Presidente da Freguesia de Vale de Espinho vem por 
este meio comunicar que, devido ao contexto atual em que vivemos provocado pelo COVID-
19 e de forma a minimizar os efeitos resultantes das medidas impostas pelas autoridades 
nacionais, a Junta de Freguesia decidiu apoiar a população de Vale de Espinho, no que diz 
respeito à realização de pagamentos de serviços e à realização de pedidos que possam ser 
efetuados através da Internet. 
No que diz respeito ao apoio na realização de pagamento de serviços, a Junta de Freguesia 
assinou um acordo com a Caixa Geral de Depósitos para disponibilização de um Terminal de 
Pagamento Automático (TPA), no edifício Sede da Junta de Freguesia, para ser utilizado pela 
população de Vale de Espinho, para a realização de pagamentos de diversos serviços através 
de cartão multibanco, como sejam: Taxas e licenças da Freguesia, Telecomunicações; Fatura 
da água; Fatura da eletricidade; carregamento de telemóveis; Imposto Único de Circulação 
(IUC); Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI); Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS); 
outros serviços com referência multibanco. 
No que diz respeito ao apoio na realização de pedidos através da Internet, a Junta de 
Freguesia adquiriu um leitor de cartão de cidadão, para que todos os cidadãos que sejam 
possuidores de cartão de cidadão possam efetuar pedidos online em diversas áreas, como 
sejam: renovação da carta de condução; pedir a 2.ª via do documento único automóvel; 
renovação da carta de caçador; renovação do cartão de cidadão; alterar a morada; pedir o 
certificado de registo criminal; pedir certidão de nascimento; certidão de casamento; emissão 
de cadernetas prediais; submissão, consulta e impressão da declaração de IRS; abrir atividade 
nas finanças; marcação de consultas no centro de saúde; requisição da pensão de velhice; 
pedir a certidão permanente do registo automóvel; inscrição no centro de emprego; matricula 
de alunos; pedir isenção do imposto sobre veículos quando se vem morar para Portugal, 
pedidos nos serviços online do Município do Sabugal, Etc; 
 

Vale de Espinho, 7 de junho de 2020 
 

O Presidente da Freguesia, 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Domingos Manuel Gonçalves Malhadas) 
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