
 

 

 

 

AVISO SOBRE GRU – MENSALIDADE ESCOLAR ANO 2022 
 

Prezado responsável. 

 

 Caso o responsável financeiro não consiga emitir a GRU para as mensalidades 

de 2022, mesmo seguindo o passo a passo, solicito que encaminhe um e-mail para a 

Seção de Apoio Financeiro, através do endereço eletrônico safi.cbnb@fab.mil.br, 

informando o nome, a turma do aluno no ano de 2021 e CPF do responsável 

Financeiro, para que a GRU seja enviada. 

 

 O pagamento do ano letivo de 2022 será de janeiro a dezembro de 2022. 

 

 E, por fim, que para o pedido de isenção da mensalidade escolar para o ano de 

2022, o responsável deverá apresentar a certidão que comprove sua inscrição em 

programa social do governo (Cadastro Único) que poderá ser emitido no site: 

 

  https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index.php.  

 

 A data final para entrega desta certidão para confirmação da isenção será dia 

13/01/2022,  após a análise, será publicado no site do CBNB, 

https://www2.fab.mil.br/cbnb/, os alunos isentos. 

  

 Esteja sempre em dia para a renovação da matrícula para o ano de 2023. 

 

Direção do CBNB. 
 

 

 

 

PASSO A PASSO 

 
A GRU Simples para o ano de 2022 pode ser emitida na forma de um boleto 

bancário por meio da página do Tesouro Nacional: 

 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

 

Unidade Gestora (UG): 120645 

Gestão: 00001-TESOURO NACIONAL 

Nome da Unidade: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO 

Código de Recolhimento: 22042-6 FDO AERON-PROGRAM ESCOLAR 
 

 
 

mailto:safi.cbnb@fab.mil.br
https://www2.fab.mil.br/cbnb/


 
 

Número de Referência: (Exemplo hipotético com código do aluno 15000) - 202215000 – isto é, 

2022 refere-se ao ano letivo + 15000 refere-se ao código do aluno (caso não saiba o código do 

aluno se informar junto à Secretaria Escolar de Ensino); 

CNPJ ou CPF do Contribuinte: (Exemplo hipotético de CPF) 01234567890 – Nº do CPF do 

responsável financeiro que consta no formulário do responsável financeiro preenchida e entregue na 

Secretaria Escolar de Ensino no ato da rematrícula para o ano letivo de 2022; 

OBS.: Caso o nº de referência e o CPF lançados na GRU sejam diferentes da orientação supracitada 

não será possível identificar o pagamento da mensalidade escolar. 

Nome do Contribuinte / Recolhedor: NOME DO ALUNO – Nome completo do ALUNO; 

(=)Valor Principal: Verificar na tabela abaixo – Portaria DIRENS nº 12/DEA, de 21 de janeiro de 

2021: 
 

Categoria Valores 

Oficiais da FAB (e Civis assemelhados) R$ 159,00 

Graduados da FAB (e Civis assemelhados) R$ 104,00 

Cabos da FAB (e Civis assemelhados) R$ 77,00 

Oficiais de outras Forças R$ 197,00 

Graduados de outras Forças R$ 131,00 

Cabos de outras Forças R$ 99,00 

Civis sem vínculo com o COMAER R$ 268,00 

(=)Valor Total: Verificar tabela anterior – Portaria DIRENS nº 12/DEA, de 21 de janeiro de 

2021. 

 

 
 



 
 

Exemplo hipotético de GRU, conforme o exemplo hipotético acima: 

 

 


