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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO E IMPRESSÃO DA
GRU SIMPLES
Antes de iniciar o preenchimento, tenha em mãos todas as informações
necessárias para efetuar o preenchimento da Guia de Recolhimento da União – GRU,
de acordo com a finalidade do recolhimento e sua destinação.
Essas informações deverão ser obtidas pelo contribuinte junto ao
Departamento de Contabilidade e Finanças ou diretamente com a Unidade
responsável pelo pagamento (por exemplo, Setores de Orçamento dos Centros de
Ensino, Pró-Reitorias ou Departamentos, entre outros).
1.
Digite no campo Unidade Gestora (UG) o código da Unidade Gestora da
Universidade Federal de Santa Maria (153164).

2. Clique no campo Gestão.

‘

2. Escolha no campo Gestão o código 15238.

Note que o campo Nome da Unidade já está preenchido com o nome da Unidade Favorecida
correspondente à UFSM.

3. Escolha uma das opções do campo Código de Recolhimento e após todos os campos estarem
preenchidos, clique em Consultar, conforme indicado na figura a seguir.
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‘

4. Será apresentada outra tela com os dados informados anteriormente, além de outros campos.
Preencha o restante dos campos. Note que nem todos os campos são de preenchimento
obrigatório.

Todas as informações necessárias ao preenchimento dos campos obrigatórios deverão ser
obtidas pelo contribuinte junto à Unidade responsável pelo pagamento (por exemplo, Setores de
Orçamento dos Centros de Ensino, Pró-Reitorias ou Departamentos, entre outros).
5. Ao final do preenchimento, no campo Selecione uma opção de geração:, escolha uma das
três opções apresentadas:
· Geração em HTML (recomendada)
· Geração em PDF
· Baixar PDF
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6. No caso das opções Geração em PDF e Baixar PDF, para visualizar a GRU, será necessário
um programa específico para arquivos de extensão “.pdf”. Verifique se existe algum instalado
em seu computador. Se não existir, clique no ícone que se encontra logo abaixo dos campos,
conforme indicado na figura a seguir. Você será direcionado para um site onde é possível obter o
programa necessário.
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8. Será gerado um boleto conforme o exemplo ilustrado pela figura a seguir.
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9. O boleto gerado poderá ser pago somente no Banco do Brasil. Clientes do Banco do Brasil
poderão efetuar o pagamento por meio dos Terminais de Auto-Atendimento ou pela Internet.

Em caso de problemas no pagamento da GRU, entre em contato com o
Departamento de Contabilidade e Finanças, nos telefones:
(55) 3220-8203, (55) 3220-8215, ou com a unidade responsável pelo pagamento.
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