
MANUAL - CONFERÊNCIA DE PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DA          
UNIÃO 
 
 
OBS1.: Para ter acesso ao SIAFI do Tesouro Nacional, é necessária uma senha específica              
que deve ser solicitada ao diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças da UFAL 
 
OBS2.: Quando a sua senha expirar (geralmente o tempo de duração de uma senha é               
de 1 ou 2 meses), é possível renová-la no seguinte site:           
https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf 
 

 
 
 

1. Acessar o site: https://www.sisgru.tesouro.gov.br/sisgru/public/pages/login.jsf 
 

https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf


 
2. Na página inicial do SISGRU fazer o seguinte caminho: MENU -> CONSULTA GRU 

 

 
 

3. Na página de consulta de GRU existem alguns campos de preenchimento           
obrigatórios, que estão marcados com um asterisco vermelho: 

 
➔ Unidade Gestora Arrecadadora: 153037 
➔ Unidade Gestora Emitente da RA: 153037 
➔ Período de Pagamento - data inicial e data final: inserir nestes quadros o interstício              

temporal desejado para a pesquisa (Ex: 01/01/2021 a 09/03/2021). Ao inserir estas            



datas, todas as GRU paga nesse interstício aparecerão numa planilha para a o             
usuário. 

 

 
 

4. Além dos campos de preenchimento obrigatório, o usuário deverá informar o           
parâmetro de busca (só é necessário preencher apenas um desses campos): 

 
➔ Nº da GRU: Se o usuário optar por fazer a busca apenas pelo N° da GRU, no                 

resultado aparecerá apenas a consulta referente ao número específico.  
➔ Contribuinte: Informando o CNPJ ou CPF do contribuinte, o resultado será todas as             

GRU pagas pelo contribuinte pesquisado no interstício temporal referido. 
 

5. Informados todos os parâmetros necessários para a busca, o usuário deve clicar em             
“Avançar” e será direcionado para a seguinte página: 

 

 



 
6. Seleciona a opção “Nenhum” e clica em “Avançar” novamente. 
7. O resultado da busca referente às GRU pagas pelo contribuinte informado aparecerá            

da seguinte maneira (imagem ilustrativa): 

 
 
OBS.: É possível gerar um documento com as informações pesquisadas clicando em            
“Exportar detalhado” ou “Exportar” e selecionando o formato do documento desejado: 
 

 


