CALENDÁRIO CONTABILÍSTICO1
1. PAGAMENTO DA COTA ANUAL
a. No acto de inscrição, o sócio, tem que pagar uma jóia no valor de 10€
(dez euros).
b. Os sócios formandos estão isentos de jóia.
c. A cota tem o valor de 60€ (sessenta euros) anuais, e será liquidada
integralmente, no início de cada ano, até ao dia 8 (oito) de Janeiro.
d. As inscrições realizadas no decurso do ano civil, serão liquidadas na
proporção dos meses em falta.
e. No incumprimento da alínea c. a sanção é de 2€ por cada mês de
atraso.

2. TAXAS DE CURSOS
a. A Taxa de inscrição no Curso de Técnico fixada em 60€ (sessenta
euros) e liquidada numa prestação única, válida para o curso respectivo,
com a duração mínima de 170 (cento e setenta) horas de formação
teórico/prática e 130 (cento e trinta) horas de estágio.
b. A Taxa de inscrição no Curso de Terapeuta fixado em 120€ (cento e
vinte euros) sendo renovada a cada ano lectivo até 8 (oito) de Setembro
e pelo período que durar o curso, no mínimo de 4 (quatro) anos.
c. Todos os formandos inscritos no Curso de Terapeuta e Técnico de
Medicina Ayurveda têm obrigatoriedade de ser sócios da AMAYUR e
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manter as quotas regularizadas durante o período de formação de forma
a garantir o certificado final.
d. A periocidade está fixada como anual para o pagamento das quotas.
e. A Taxa para Exame de Melhoria fixada em 25€ (vinte e cinco euros)
a liquidar no acto de inscrição para exame.
f. A Taxa como Entidade Formadora está fixada em 30€ (trinta euros),
ou seja, metade do valor pago como cota.
3. OUTRAS REGULARIZAÇÕES
a. Os indivíduos que requeiram processo de equivalência profissional para
Terapeuta ou Técnico de Medicina Ayurveda realizado pela AMAYUR
deverão proceder à inscrição como sócios.
b. A Taxa de Equivalência está fixada no valor de 120€ (cento e vinte
euros) e a sua inscrição como sócio (remetemos para o ponto 1).
c. 2º Via de Certificado e de Diploma terão o Custo de 100€ (cem
euros).
4. MEIO DE PAGAMENTO
Prevê-se como meio de pagamento a transferência ou depósito bancário sem
excepções na conta da AMAYUR com o IBAN:
PT50 0045 5380 4026 5514 5763 4
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