
A GRU Simples 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 

 

 
 

 
 

• Número de Referência: (Exemplo hipotético para o ano de 2023 com código do aluno 15000) - 202315000 – isto 

é, 2023 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: Nº do CPF do responsável financeiro que consta no Termo de Compromisso 

preenchida e entregue na Secretaria Escolar de Ensino no ato da renovação de matrícula ou da matrícula para o ano 

letivo de 2023; 

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 288/DEA, de 07 nov. 2022: 
 

Categoria Valores 

Oficiais da FAB (e Civis assemelhados) R$ 172,00 

Graduados da FAB (e Civis assemelhados) R$ 113,00 

Cabos da FAB (e Civis assemelhados) R$ 83,00 

Oficiais de outras Forças R$ 213,00 

Graduados de outras Forças R$ 142,00 

Cabos de outras Forças R$ 107,00 

Civis sem vínculo com o COMAER R$ 290,00 

• (=)Valor Total: Verificar tabela anterior – Portaria DIRENS nº 288/DEA, de 07 de novembro de 2022. 

 

 



 

 
 

 

• Para gerar a GRU, após o preenchimento dos campos mencionados neste passo a passo, basta clicar em:  

 

.  

 

➢ OBS.: Com a mesma GRU, o responsável financeiro poderá realizar o pagamento das 12(doze) 

mensalidades escolares do ano de 2023 (jan a dez/23) sem que seja necessário a confecção de outra 

GRU, isto é, basta imprimir 12 cópias e realizar o pagamento das mensalidades escolares até o dia 

15(quinze) de cada mês, conforme firmado no Termo de Compromisso de Pagamento. 

➢ O pagamento da GRU só pode ser feito no Banco do Brasil (na boca do caixa BB, no caixa 

eletrônico BB ou pelo APP do BB). 

 

 


