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ANEXO I 

Modelo de Requerimento para aprovação de Plano de Pagamento Faseado 

 

Ao Conselho de Gestão da FDUL, 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(nome completo), ________________________ (NIF), aluno/a n.º _______________, 

devedor/a do valor de _________________________€ (dívida total, incluindo juros de 

mora) referente a propinas e/ou outros emolumentos do(s) ano(s) letivo(s) 

________________________, vem, por este meio, solicitar o deferimento do plano faseado 

de pagamento da dívida, anexo, que promete cumprir, e a inscrição no ano letivo 

2020/2021. 

 

Plano de Pagamento Faseado: 

 

Duração do plano: de ___/___/____ a ____/____/____ (indicar data de início e final) 

 

 

Junta: plano de pagamento 

 

 

Pede e aguarda deferimento, 

 

Lisboa, ____/_____/2021 

 

___________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO II 

Modelo de plano de pagamento 

 

Ao Conselho de Gestão da FDUL 

Exmos. Senhores Conselheiros,  

 

_____________________________________________________________ (nome completo), contribuinte 

fiscal n.º _______________________________ (NIF), residente em 

_________________________________________________________________ (morada atualizada), tendo 

valores de propina e respetivos juros de mora por regularizar junto da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), as quais se referem ao(s) ano(s) letivo(s) de 

_______________________ e totalizam a quantia final de 

_______________________________________________________________ (valor por extenso), vem pelo 

presente requerer a V. Exas. se dignem autorizar o pagamento da quantia acima indicada, 

a realizar no decurso do presente ano letivo e sem possibilidade de transferência para 

anos futuros, conforme segue: 

1. ________________ (n.º) prestações mensais e sucessivas no valor de 

_____________________________________________________________________________ (extenso); 

2. Com vencimento no dia _________________ (colocar data) de cada mês; 

3. Com início em ______________________e termo em ___________________(colocar data); 

4. O pagamento será realizado por transferência bancária para a conta da FDUL com o 

IBAN PT50 0781 0112 0000 0004 4782 3, devendo o respetivo comprovativo, com 

indicação do n.º de aluno, ser enviado por e-mail o mais rapidamente possível, para 

poder imputar-se o pagamento realizado ao respetivo aluno/a; 

5. A falta de pagamento sucessivo de três prestações, ou de seis interpoladas, importa o 

vencimento das seguintes se, no prazo de 30 dias úteis, o aluno não proceder ao 

pagamento das prestações incumpridas.  

 

O/A Aluno/a 

 

_____________________________________________ 
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ANEXO III 

Modelo de Declaração de Honra  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(nome completo) atesta por sua honra serem verdade as declarações que 

acompanham o requerimento de pedido de pagamento faseado, incluindo o 

escrupuloso cumprimento do plano que venha a ser deferido. 

 

Mais declara: 

a) Que o património imobiliário dos elementos que integram o agregado 

familiar é inexistente / abrange apenas a habitação permanente do 

requerente e do respetivo agregado familiar e o seu valor patrimonial é 

igual ou inferior a 600 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (riscar 

o que não interessa); 

b) Que o património mobiliário dos elementos que integram o agregado 

familiar, totaliza o montante de €______________________________________(valor). 

 

 

 

Lisboa, ____/_____/_____ 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura 


