SADCAS F 58

FORMULÁRIO DE REPORTE DE DESPESAS DO AVALIADOR
Nome/Empresa :

__________________________________________________________________________________________________

Data

_____________________________________________________

:

Reporte de Despesas Nº

Data

:

Nome & Número de
Acreditação da Instalação

_____________________________________________________
Taxa do
Avaliador
Coordenador/
Técnico

Viagem
Km

Alojamento

Pula

Ajudas de
custo

Outro

Total

Aprovado pelo
Director
Técnico do
SADCAS

TOTAL
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SADCAS F 58

Notas
1.

Taxas dos avaliadores
Avaliador Coordenador
Avaliador Técnico
Avaliador de Monitoria
Análise Documental

2.

:
:
:
:

BWP 3,235.00 por dia
BWP 2,530.00 por dia
BWP 3,235.00 por dia
BWP 1,790.00 por análise

Despesas exigíveis
Viagem: Quilometragem real baseada na taxa de milhagem oficial do governo do país, estacionamento e portagens (recibos anexos)
Alojamento: Reembolso das despesas reais por acordo prévio com o Director Técnico. As facturas fiscais devem acompanhar as notas de despesas
submetidas por particulares e as facturas submetidas por empresas.
Ajudas de custo: Custo por noite baseado nas taxas diárias de subsistência das NU Nações Unidas.

3.

Por favor tome nota do seguinte:
Por favor numere os reportes das despesas submetidos ao SADCAS, por exemplo: 1/2009 (Nº 1 do ano 2009), 2/2009 e por aí adiante, de tal modo
que se possa acompanhar os reportes das despesas processados.
A última coluna da reclamação “Director Técnico” é apenas para uso oficial.
As taxas de Avaliador Coordenador podem ser reclamadas pelos Avaliadores Coordenadores para o primeiro e quarto dia de uma avaliação longa de
uma semana. Para o segundo, terceiro e quinto dia, devem ser reclamadas as taxas de Avaliador Técnico.

4.

Para todos os avaliadores residentes fora do Botswana será deduzida a retenção na fonte:
Dados Bancários
Nome da Conta

:

Nome do Banco

:

Nome e Código da Delegação

:

Código Swift

:

Número da Conta

:

Edição Nº: 6

2

Data de Edição: 2015-04-01

