
ROTEIRO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A DOCENTE USP – 

Convênio PROAP – Campus de São Paulo 

 

e-Convênios – nº 38860 

SICONV – 817757 

 

Para solicitar a verba, o docente deve encaminhar o formulário de solicitação 

(disponível no site) à CCP de seu Programa, justificando a necessidade. Após 

aprovação, seguir os passos do roteiro abaixo. 

 

Docente 

1) Para solicitação de diárias: acessar o site da EACH -> Serviços -> Contabilidade             
-> Roteiro para solicitação de diárias (obs.: os procedimentos para a solicitação 
de diárias nacionais e internacionais são diferentes. Confira-os aqui: 

http://www5.each.usp.br/secao-de-contabilidade/). Lembrando que para 
recursos advindos do PROAP, o formulário de solicitação deverá ser anexado ao 
pedido em conjunto com os documentos especificados para cada tipo de diária 
(nacional ou internacional). 

 

1.1) Indicar na solicitação que a diária é proveniente de convênios 

1.2) O sistema abrirá um campo onde deverá ser indicado o número do convênio 

no sistema da USP – e-convênios. Para o PROAP (campus de São Paulo) o número é 

38860. 

1.3) no campo finalidade descrever o motivo da diária e no mesmo campo indicar o 

número do convênio no SICONV. 

Atenção: o sistema fará a previsão do valor de acordo com a tabela da USP (no 

caso de PROAP será pago os valores de diárias da tabela Federal). 

Este valor deverá ser pago pelo serviço de contabilidade da Unidade com base nos 

Decretos Federais que tratam sobre o tema. 

A Unidade: 

Contabilidade 

1) Emite um empenho para diárias no grupo 252 

http://www5.each.usp.br/secao-de-contabilidade/


2)  Recebe a solicitação, corrige o valor de acordo com a tabela de diárias do 

Governo Federal, Decretos 5592/96 e 71733/73 e atualizações posteriores. 

3) Contabiliza a diária e encaminha para autorização. 

4) Após a autorização, o pagamento será programado automaticamente pelo 

Sistema Mercúrio Web. 

 

Atenção o pagamento da diária ficará suspenso aguardando o cadastro do 

documento de liquidação no sistema de convênio federal – SICONV. 

 

Setor responsável pelo Cadastro No SICONV  

 

5) Cadastra o beneficiado da diária como credor de OBTV 

6)  Cadastra o documento de liquidação na modalidade diária no sistema de 

convênio federal – SICONV 

 

Gestor Financeiro 

 

7)  Aprova o pagamento do documento de liquidação referente à diária. 

 

Tesouraria Central 

 

8) O Ordenador de despesa de OBTV autoriza o pagamento da Diária. 

 

SICONV 

 

10) Libera o pagamento da diária após 02 (dois) dias da autorização do Ordenador 

de despesa de OBTV. 

 


