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Quem tem direito ao benefício do DEVOLVE-ICMS?

Comunicação e 
Assistência Social

Famílias do RS 

cadastradas no 

CadÚnico que 

possuam renda mensal 

de até três salários 

mínimos nacionais ou 

renda per capita de até 

meio salário mínimo 

nacional

desde que

Recebam o Bolsa Família

Tenham algum dependente 

matriculado na rede estadual 

de ensino médio regular

ou
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Como fazer parte do programa DEVOLVE- ICMS?

Não é necessário realizar nenhum tipo de cadastro para 

participar do programa Devolve ICMS. Se você é 

integrante do Cadastro Único e atende aos requisitos do 

programa, você está automaticamente inscrito. 
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Dúvidas Frequentes
Não, o benefício somente poderá ser utilizado por meio

do cartão BanriCard na modalidade débito em

estabelecimentos comerciais que possuem a máquina

Vero Banrisul.

É possível sacar o benefício?

Não. O benefício é intransferível e somente poderá ser

utilizado com o cartão BanriCard.

O benefício pode ser transferido 

a terceiros?

Como saber se faço parte do 

programa Devolve ICMS?

Se você é intregrante do Cadastro Único e atende aos

requisitos do programa Devolve ICMS, você está

automaticamente inscrito. Para maiores informações

sobre participação no programa, pedimos que ligue para o

nosso CallCenter (em breve número será disponibilizado

no site)
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Dúvidas Frequentes

Não é preciso ter conta bancária no Banrisul. A ida ao

banco ou ao local indicado pelo Banrisul é feita apenas

para a retirada do cartão, pelo titular. Datas e locais de

retirada do cartão em cada cidade serão divulgados no

site www.devolveicms.rs.gov.br

Como receber o benefício?

Como solicito meu cartão?

Não é necessário solicitar o cartão. Os cartões deverão

ser retirados a partir de 16 de novembro em

determinadas agências do Banrisul na Capital e interior.

Datas e locais de retirada em cada cidade serão

divulgados no site www.devolveicms.rs.gov.br . Somente

o inscrito no CadÚnico poderá retirar o cartão.


