
MINUTA DE RESOLUÇÃO 

Processo SEI/GDF - 00197-00002225/2021-74 

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO 

DO DISTRITO FEDERAL 

 

Resolução nº XX, de XX de XXXX de 2021 

 Altera a Resolução nº 14, de 15 de setembro 

de 2016, que estabelece os preços públicos a 

serem cobrados pelo prestador de serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

do Distrito Federal na execução de atividades 

de gerenciamento dos resíduos de grandes 

geradores, de eventos, da construção civil e dá 

outras providências. 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 

E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA, no uso de suas 

atribuições regimentais, de acordo com deliberação da Diretoria Colegiada, observadas 

as competências legais e regimentais da Agência e considerando: 

que a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, determinou a remuneração do poder público quando realiza etapas da gestão de 

resíduos sólidos de responsabilidade dos geradores; 

que a Lei Distrital nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011, dispõe sobre a gestão integrada 

de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos, e dá outras providências 

que a Lei Distrital nº 5.610, de 16 de fevereiro de 2016, dispõe sobre a responsabilidade 

dos grandes geradores de resíduos sólidos e dá outras providências; e 

o disposto no Processo SEI nº 00197-00002225/2021-74, 

 RESOLVE: 

  

Art. 1º. O Anexo Único da Resolução nº 14, de 15 de setembro de 2016, passa a vigorar 

com a redação do Anexo desta Resolução. 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. 

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

  

RAIMUNDO RIBEIRO 

Diretor-Presidente 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=79199425&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009262&infra_hash=c28bffdd9567c57535a0d68e243f432044830b8be58589f2c102e258c9f00a45


  

  

ANEXO 

TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS 

  Serviço Unidade de medida Valor unitário 

1 
Coleta de resíduos sólidos orgânicos e 

indiferenciados 
Tonelada R$ 178,89 

2 
Disposição final de resíduos sólidos no Aterro 

de Brasília 
Tonelada R$ 133,87 

3 
Disposição final de resíduos da construção civil 

segregados 
Tonelada R$ 13,41 

4 
Disposição final de resíduos da construção civil 

não segregados 
Tonelada R$ 23,51 

5 
Disposição final de resíduos de podas e 

galhadas 
Tonelada R$ 20,92 

6 
Limpeza de vias e logradouros públicos 

realizada pós-eventos 
Equipe/h R$ 570,15 

  

  

 


