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Aspetos normativos da Ajuda de Custo para Alimentação (ACA) do Policial Civil 

e da Diária de Alimentação (DA) do Policial Militar 

 

 
 
   A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Paulo – 

ADPESP e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo - 

SINDPESP, no uso das atribuições estatutárias, sobretudo com atuação pautada na 

defesa dos princípios democráticos, dos valores republicanos e da cidadania (art. 2º, 

inciso I do Estatuto da ADPESP), assim como na promoção e apoio de ações que 

tutelam o respeito à ordem jurídica do Estado, direitos humanos e justiça social (art. 

4º, parágrafo 1º, alínea “d” do Estatuto do SINDPESP), materializam no presente 

breves apontamentos sobre a “ainda” vigente opção política do Governo do Estado de 

São Paulo no pagamento diferenciado, em prejuízo do policial civil, da ajuda de custo 

para alimentação (ACA), com piso de R$ 124,20 e teto de R$ 248,40 / mês, em 

relação à diária de alimentação (DA) do policial militar, que totaliza R$ 771,00 / mês. 

   Preliminarmente, cabe ressaltar que não está a se pleitear 

vinculação remuneratória entre as polícias estaduais, mas apenas tratamento 

igualitário para situações equivalentes. 

   Como cediço, a Constituição Federal (CF), a Constituição do 

Estado de São Paulo (CE), toda a legislação federal, estadual e demais normas 

correlatas disciplinam de forma cristalina as atribuições das polícias Civil e Militar com 

suas especificidades. 

   Todavia, uma verba de natureza alimentar não pode ser 

diferenciada na hipótese da atividade de natureza policial (civil ou militar) ser exercida 

pelo servidor público em carga horária semelhante, tendo em vista que as 

necessidades da pessoa que subjaz o servidor são as mesmas, ou seja, inerentes à 

condição humana. 

   A seguir, passaremos a enfrentar a normatização vigente. 
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1.    LEI Nº 7.524, DE 28 DE OUTUBRO DE 1991 (Atualizada até 

a Lei Complementar nº 1.250, de 03 de julho de 2014.) 

 

   Trata-se de norma geral que “institui Auxílio-Alimentação para 

funcionários e servidores da Administração Centralizada e dá providências 

correlatas”. 

   Em síntese, consiste no “vale alimentação”, sob forma de 

distribuição de documentos, para servidores cuja retribuição global não ultrapasse 

147 UFESPs - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto nº 

63.140/2018. O Decreto nº 63.139/2018 fixou o valor diário do auxílio em R$ 12,00. 

 

2.    LEI COMPLEMENTAR Nº 660, DE 11 DE JULHO DE 1991 e 

   DECRETO Nº 56.886, DE 30 DE MARÇO DE 2011 
 

 

   Ao dispor sobre reclassificação das carreiras policiais civis, a 

lei instituiu a ajuda de custo para alimentação (ACA) a ser paga aos policiais civis. 

   O caput do artigo 2º da lei trata do pagamento da ACA aos 

policiais civis em regime de trabalho por período ininterrupto e superior a 12 horas 

diárias, condicionado ao não recebimento de qualquer outra verba ou indenização de 

natureza alimentar: 

Artigo 2º - Fica instituída a ajuda de custo para alimentação, a 
ser paga aos policiais civis quando no exercício do cargo ou 
função em regime de plantão ou em serviços de investigação, 
por período ininterrupto e superior a 12 (doze) horas diárias, 
desde que não recebam alimentação em espécie ou qualquer 
outra indenização a título de alimentação. 
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   O parágrafo 1º deste artigo permite o pagamento da ACA aos 

policiais civis que exerçam suas funções num período entre 8 e 12 horas diárias, 

mas limitando seu valor à metade:     

§ 1º - Quando a permanência for de duração superior a 8 
(oito) horas e inferior a 12 (doze) horas ininterruptas, a ajuda 
de custo para alimentação corresponderá à metade dos 
valores a serem fixados nos termos do artigo 3º desta lei 
complementar. 
 

   O parágrafo 2º determina a não incorporação da ACA e a não 

incidência de vantagens sobre ela: 

§ 2º - A ajuda de custo para alimentação não se incorporará 
aos vencimentos e sobre ela não incidirá qualquer outra 
vantagem pecuniária 

 

   No tocante aos valores da ACA, assim como seu limite 

máximo mensal, o artigo 3º outorgou a disciplina para decreto: 

Artigo 3º - O valor da ajuda de custo para alimentação, bem 
como o limite máximo mensal de sua concessão, serão 
fixados por decreto a ser expedido dentro de 30 (trinta) dias, 
contados da publicação desta lei complementar. 

 

   Já o Decreto 56.886/2011, define que o valor da ACA será 

calculado mediante aplicação do coeficiente 0,2 (dois décimos) sobre a Unidade 

Básica de Valor - UBV, e que o limite máximo mensal de concessão se limita a 12 

(doze): 

Artigo 1º - O valor da ajuda de custo para alimentação, 
instituída pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 660, de 11 de 
julho de 1991, será calculado mediante aplicação do 
coeficiente 0,2 (dois décimos) sobre a Unidade Básica de 
Valor - UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar nº 
1.080, de 17 de dezembro de 2008. Parágrafo único - O limite 
máximo mensal de concessão de ajuda de custo para 
alimentação de que trata este artigo fica fixado em 12 (doze). 
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   Aplicando-se tais parâmetros, considerado o texto da Lei 

Complementar nº 1.317, de 21/03/2018, que alterou a Lei Complementar 1.080/2008, 

elevando o valor da UBV de R$ 100,00 para R$ 103,50, e calculando-se o coeficiente 

de 0,2 (R$ 20,70) e o limite máximo de concessão limitado a 12 vezes, temos que o 

recebimento integral da ACA do policial civil é de R$ 248,40. 

   Já nas hipóteses de jornada de trabalho entre 8 e 12 horas, o 

policial civil recebe metade do valor, consistente em R$ 124,20, 

independentemente da quantidade de dias trabalhados acima de 12, já que o decreto 

não permite o pagamento superior a 12 dias. 

   Assim, nos termos da lei e do regulamento, o policial civil faz 

jus ao teto de R$ 248,70 (R$ 20,70 por dia) para se alimentar somente por 12 dias de 

trabalho numa jornada ininterrupta superior a 12 horas. 

   Entretanto, em que pese o teto de R$ 20,70 / dia não ser 

suficiente para custear a alimentação do policial civil, ainda mais num estado com o 

custo de vida de São Paulo, o limite de pagamento a apenas 12 dias desconsidera 

que o notório déficit de efetivo faz com que o policial civil exceda essa jornada de 

trabalho, sem qualquer contraprestação de natureza alimentar.   

   Pior ainda é a situação do policial civil que exerce suas 

funções entre 8 e 12 horas / dia, posto que, independentemente da quantidade de 

dias trabalhados, receberá apenas a metade dos R$ 248,40, ou seja, R$ 124,20. 

   Nesse sentido, considerando a escala do policial civil que 

trabalhe em expediente regular de no mínimo 8 horas por 22 dias úteis / mês, fara 

jus a verba alimentar de R$ 5,64 / dia.  
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3.   DECRETO-LEI Nº 15.620, DE 29 DE JANEIRO DE 1946 e 

   DECRETO Nº 59.609, DE 16 DE OUTUBRO DE 2013 

 

    A diária alimentação (DA) do policial militar consta no art. 91, 

alínea “h” do Decreto - Lei  nº 15.620/1946, que dispõe sobre o "Código de 

Vencimentos e Vantagens de Oficiais e Praças da Força Policial do Estado", é 

regulada pelo Decreto nº 59.609/2013, sendo este o ato normativo que ratifica a 

disparidade de tratamento entre policiais militares e civis. 

   Esse regulamento traz também duas referências de jornada 

de trabalho, uma de diária superior ou igual a 12 horas, e outra superior a 8 e inferior 

a 12 horas. 

Artigo 1º - A diária de alimentação prevista na alínea "h" do 
artigo 91 do Decreto-Lei nº 15.620, de 29 de janeiro de 1946, 
será paga ao policial militar em serviço de vigilância especial, 
quando não vença diária de diligência e não receba refeição 
por parte de qualquer Organização Policial Militar, na seguinte 
conformidade: 
I - por período ininterrupto superior ou igual a 12 (doze) horas 
diárias; 
II - por período ininterrupto superior ou igual a 8 (oito) horas e 
inferior a 12 (doze) horas diárias 

 

   Todavia, o regulamento trouxe metodologia diversa para o 

cálculo da diária de alimentação, com aplicação do coeficiente 2,0 (dois inteiros) 

sobre a UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, também estipulando o 

pagamento integral (100%) para quem trabalha em período ininterrupto superior a 12 

horas, e metade (50%) para quem concorre a jornada de trabalho diária entre 8 e 12 

horas: 

Artigo 2º - O valor da diária de alimentação de que trata o 
artigo 1º deste decreto será calculado mediante aplicação do 
coeficiente 2,0 (dois inteiros) sobre a UFESP - Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo, instituída pelo artigo 113 da Lei nº 
6.374, de 1º de março de 1989, e corresponderá a: 
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I - 100% (cem por cento) para a prevista no inciso I do artigo 
1º deste decreto; 
II  50% (cinqüenta por cento) para a prevista no inciso II do 
artigo 1º deste decreto. 

 

   Demais disso, o regulamento do policial militar, 

diferentemente do policial civil, permite o recebimento de um único valor (no teto) de 

diária alimentar, com o pagamento de até 15 diárias para o militar no exercício de 

escala de plantão (12 horas ininterruptas), mas duplicando tal limite, ou seja, para 30 

diárias ao militar que exerça jornada de expediente entre 8 e 12 horas:  

Artigo 3º. O limite máximo mensal para concessão de diária 
de alimentação fica fixado em: 
I - 15 (quinze) diárias, nos termos do inciso I do artigo 1º deste 
decreto; ou 
II - 30 (trinta) diárias, nos termos do inciso II do artigo 1º deste 
decreto. 
Parágrafo único - Ao Policial Militar poderá ser concedida 
diária de alimentação, em um mesmo mês, nos termos dos 
incisos I e II do artigo 1º, sendo que o total mensal não poderá 
ultrapassar o valor correspondente ao limite fixado no inciso I 
deste artigo, ambos deste decreto. 

 

   Colocando-se tais parâmetros em práticas, com o coeficiente 

de 2,0 inteiros sobre a UFESP (R$ 25,70 - totalizando R$ 51,40 a referência / dia), e 

sendo pago 100% no limite de 15 dias para a jornada de trabalho igual ou superior a 

12 horas, chega-se ao valor de R$ 771,00, e na segunda hipótese, para jornada de 

trabalho entre 8 e 12 horas, contando com a redução do valor em 50%, compensada 

com a duplicação do limite de diárias para 30, atinge-se o mesmo valor de R$ 771,00. 

    

4.   CONCLUSÃO 
 

   Na análise de toda a legislação e decretos insculpidos, 

percebe-se uma dupla disparidade no tocante aos valores pagos pela “ajuda de custo 

para alimentação” do policial civil em relação à “diária de alimentação” do polícia 
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militar, que nada mais são do que contraprestações de natureza jurídica idêntica, para 

que o servidor público policial se alimente durante o expediente de trabalho. 

   Infelizmente, se já não bastasse o Governo do Estado de São 

Paulo não remunerar o policial civil conforme determina as constituições Federal (CF, 

art. 7º e incisos) e Estadual (CE, artigo 124, §3º), em especial pelo não pagamento do 

trabalho noturno superior ao diurno, não respeito ao limite de 44 horas semanais e 

não pagamento de horas – extras, submete ainda o policial civil à uma verba 

alimentar indigna. 

   Por fim, cabe consignar que não há qualquer injustiça nos 

valores pagos aos policiais militares, ao contrário, com o custo de vida do estado de 

São Paula tais valores deveriam ser revisados “a maior”. O que se questiona é o 

tratamento diverso ao policial civil, que ora recebe R$ 522,60 a menos que o policial 

militar com a mesma jornada diária de 12 horas, ou ainda, R$ 646,80 a menos que o 

policial militar em jornada de expediente entre 8 e 12 horas. 

   É o presente estudo. 

 

A Diretoria. 

    

 


