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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS (DOM) – ARQUITETURA PAISAGISTA 
 
 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA 

COLOCAÇÃO DE ESPLANADAS NA VIA PÚBLICA 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA | VILA NOVA DE MILFONTES  
 
 
 
 
NOTA INTRODUTÓRIA 
Refere-se, a presente Memória Descritiva e Justificativa, relativa ao Conjunto de Normas para a 
Colocação de Esplanadas na Via Pública em Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira. A área de 
intervenção localiza-se na interior da localidade, nomeadamente na zona histórica. A definição de áreas 
para colocação de esplanadas constitui um contributo importante para a organização do espaço público, 
sendo por isso necessário introduzir normas que procurem restringir a área de ocupação na via pública 
de equipamentos vocacionados para o apoio a espaços de comércio e restauração.  
 
 
CONSTITUIÇÃO 
Constitui este projeto: 

a) Plantas de Implantação 
b) Conjunto de normas 
c) Memória Descritiva e Justificativa 

 
 
O projeto é apresentado a várias escalas:  

a) Planta de Localização da Área de Intervenção, à escala 1:2000;  
b) Planta geral de implantação à escala 1:1000;  
c) Plantas sectoriais de implantação à escala 1:500;  
d) Plantas com cortes e esquemas aproximados das zonas com características específicas, cuja 

implantação carece de detalhe. 
 
 
OBJETIVO DO PROJETO 
Pretende-se com o projeto definir as áreas com e sem aptidão para colocação de esplanadas na via 
pública da localidade de Vila Nova de Milfontes, mediante análise específica, de acordo com a área de 
intervenção assinalada em planta. O projeto tem sobretudo um caráter de normatização do perímetro 
efetivo que pode ser utilizado pelos mesmos na via pública.  
 
 
CRÍTÉRIOS ADJACENTES à DELIMITAÇÃO DE ÁREAS  
O projeto consiste na definição das áreas com aptidão para receber esplanadas. Estas áreas resultam do 
seguinte método:  

a) Foi definida e delimitada a área de circulação rodoviária, com largura mínima de 3.50 metros 
(Portaria nº 1532/2008), tal como consta no projeto de requalificação; 

b) Foi definida a área de circulação exclusivamente pedonal, com largura mínima de 1,50 
metros – o equivalente a duas pessoas em simultâneo (DL 163/2006); 

c) Foi definida uma área de circulação mista (pedonal e rodoviária), tal como definido pela 
recente intervenção de requalificação urbana; 

d) Foram determinadas as áreas sobrantes com aptidão para o uso de esplanada e que não 
conflituam com a circulação de pessoas e veículos. 
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MÉTODO PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESPLANADAS 
A delimitação do perímetro das esplanadas não deve configurar um obstáculo para a circulação pedonal 
e rodoviária (note-se que não se está a referir aos elementos de proteção da esplanada, tais como corta 
ventos ou floreiras, que devem estar localizados dentro do perímetro da área de esplanada). Propõe-se a 
delimitação de áreas e perímetros de esplanada com recurso a pregos/estacas de marcação, permitindo 
dessa forma criar uma restrição física mas imperceptível. Tal método facilita uma melhor fiscalização e 
conhecimento das áreas afetas ao uso de esplanada.  
 
 
ESTRADOS 
Face aos condicionantes de pavimento em alguns locais, nomeadamente por questões de inclinação, é 
possível instalar estrados de madeira por parte dos comerciantes, no entanto, os acessos aos mesmos 
devem estar circunscritos à área delimitada em planta, tal como consta no conjunto de normas anexado à 
presente memória descritiva. 
 
 
MOBILIÁRIO 
Recomenda-se a utilização com “design” inclusivo, nas cores branco, preto, alumínio ou madeira, e os 
guarda-sóis brancos. As exceções a estas recomendações devem ser devidamente fundamentadas, 
prevalecendo sempre o interesse coletivo e enquadramento na recente requalificação urbana. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os trabalhos de colocação de esplanadas e quaisquer elementos que as constituam, a adaptar no prazo 
de um ano após a deliberação que aprove estas normas, são da responsabilidade do explorador do 
estabelecimento assim como o dever de submeter o respetivo processo de mera comunicação junto da 
câmara municipal. À Câmara Municipal de Odemira compete a delimitação e fiscalização de áreas para 
esplanada a ocupar na via pública.  
 
 
 
Odemira, 23 de março de 2018 
Odemira, 15 de Junho de 2020 
 
 
 
 
 
Luís Peralta,  
Arquiteto Paisagista 
 
José Luís Fernandes 
Arquiteto 
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CONJUNTO DE NORMAS 
NOTAS GERAIS 

 

01 — Entende -se por esplanada a instalação no espaço do domínio público de mesas e cadeiras, 
utilizando ou não guarda-sóis, destinadas a apoiar exclusivamente os estabelecimentos de hotelaria ou 
similares. 

 

02 — A ocupação referida no número anterior só é autorizada em frente dos citados estabelecimentos, 
não podendo exceder a respetiva fachada nem dificultar o acesso livre e direto ao mesmo em toda a 
largura do vão da porta nem prejudicar o acesso ao prédio em que o estabelecimento se integra ou aos 
prédios adjacentes. A exceção a esta norma deve ser devidamente fundamentada, devendo prevalecer o 
interesse coletivo no usufruto do espaço público. 

 

03 — A ocupação não pode prejudicar o trânsito normal de veículos e de peões, de acordo com: 

a) Portaria 1532/2008 – Regulamento técnico de segurança contra incêndio em edifícios: 

Artigo 4º:  
1 — As vias de acesso devem possibilitar o estacionamento dos veículos de socorro a uma 
distância não superior a 30 m de, pelo menos, uma das saídas do edifício que faça parte dos seus 
caminhos de evacuação. 
2 — Nos edifícios situados em centros urbanos antigos e em locais onde a rede viária existente 
não possa ser corrigida de forma a satisfazer o disposto no número anterior, essa distância 
máxima pode ser aumentada para 50 m. 
3 — Sem prejuízo de disposições mais gravosas de outros regulamentos, as vias de acesso 
devem possuir as seguintes características: 
a) 3,5 m de largura útil; 
b) 4 m de altura útil;: 

 

b) Decreto de Lei 163/2006 – Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem 
público, via pública e edifícios habitacionais, alterado pelo DL 125/2017 – Normas Técnicas para a 
melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada:  

Secção 1.2 (Cap. I) 
1.2.1 – Os passeios adjacentes a vias principais e vias distribuidoras devem ter uma largura livre 
não inferior a 1,5 m. 

 

04 — A delimitação do espaço de esplanada está definida em planta e todos os elementos que 
constituem a esplanada devem estar circunscritos ao interior da área ou perímetro delimitado para a 
colocação de esplanada, que está devidamente marcada e indicada no pavimento com chapa-marco tipo 
prego (ver imagem de referência 01).   

 

05 — A delimitação do espaço de esplanada poderá ser efetuada por: 

a) Estrados: 

i) A utilização dos estrados só poderá ser autorizada se aqueles forem construídos em madeira; 

ii) A altura máxima dos estrados será definida pela cota máxima da soleira da porta de entrada; 

iii) Toda a área ocupada pelo estrado deve estar limpa, higienizada e ser regularmente desinfestada para 
evitar a acumulação de resíduos e atração de pragas que coloquem em causa a saúde pública;  

iv) Os estrados devem ser facilmente removíveis para limpeza e tratamento, nomeadamente da parte 
interior não visível; 

v) Os estrados não poderão apresentar sinais de degradação nem constituir perigo de segurança para 
veículos e pessoas.  

b) Guarda-ventos: 
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i) Só podem ser instalados durante a época de funcionamento da esplanada; 

ii) Devem ser colocados perpendicularmente ao plano marginal da fachada, não ocultar referências de 
interesse público nem prejudicar a segurança, salubridade e boa visibilidade do local ou árvores 
porventura existentes; 

iii) A altura dos mesmos não pode exceder 2 m, contados a partir do solo; 

iv) Não podem ter um avanço superior ao da esplanada; 

v) Quando exista uma parte opaca, esta não pode ultrapassar a altura de 0,60 m, montada a partir do 
solo; 

vi) A sua colocação junto a outros estabelecimentos só pode fazer-se desde que entre eles e as montras 
ou acessos daqueles fique uma distância superior a 0,80 m; 

vii) Entre o guarda-vento e qualquer outro obstáculo, elemento de equipamento urbano ou de mobiliário 
urbano deverá obrigatoriamente existir uma distância nunca inferior a 1,20 m; 

c) Floreiras; 

d) Outros elementos delimitadores do espaço serão sujeitos a apreciação caso a caso. 

 

06 — A ocupação do espaço do domínio público por expositores de apoio a estabelecimentos comerciais 
não deverá ultrapassar a área ou perímetro delimitado para a colocação de esplanada, marcado no 
pavimento com chapa-marco tipo prego (ver imagem de referência 01). 
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OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

ÁREAS COM APTIDÃO PARA COLOCAÇÃO DE ESPLANADA

Área para colocação de esplanada
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CONJUNTO DE NORMAS

NOTAS GERAIS

01 -- Entende -se por esplanada a instalação no espaço do domínio público de mesas e cadeiras, utilizando

ou não guarda-sóis, destinadas a apoiar exclusivamente os estabelecimentos de hotelaria ou similares.

02 -- A ocupação referida no número anterior só é autorizada em frente dos citados estabelecimentos, não
podendo exceder a respetiva fachada nem dificultar o acesso livre e direto ao mesmo em toda a largura do

vão da porta nem prejudicar o acesso ao prédio em que o estabelecimento se integra ou aos prédios
adjacentes. A exceção a esta norma deve ser devidamente fundamentada, devendo prevalecer o interesse

coletivo no usufruto do espaço público.

03 -- A ocupação não pode prejudicar o trânsito normal de veículos e de peões, de acordo com:

a) Portaria 1532/2008 - Regulamento técnico de segurança contra incêndio em edifícios:

Artigo 4º:

1 -- As vias de acesso devem possibilitar o estacionamento dos veículos de socorro a uma distância

não superior a 30 m de, pelo menos, uma das saídas do edifício que faça parte dos seus caminhos de

evacuação.

2 -- Nos edifícios situados em centros urbanos antigos e em locais onde a rede viária existente não

possa ser corrigida de forma a satisfazer o disposto no número anterior, essa distância máxima pode

ser aumentada para 50 m.

3 -- Sem prejuízo de disposições mais gravosas de outros regulamentos, as vias de acesso devem

possuir as seguintes características:

a) 3,5 m de largura útil;

b) 4 m de altura útil;:

b) Decreto de Lei 163/2006 - Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem

público, via pública e edifícios habitacionais, alterado pelo DL 125/2017 - Normas Técnicas para a

melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada:

Secção 1.2 (Cap. I)

1.2.1 - Os passeios adjacentes a vias principais e vias distribuidoras devem ter uma largura livre não

inferior a 1,5 m.

04 -- A delimitação do espaço de esplanada está definida em planta e todos os elementos que constituem a

esplanada devem estar circunscritos ao interior da área ou perímetro delimitado para a colocação de

esplanada, que está devidamente marcada e indicada no pavimento com chapa-marco tipo prego (ver

imagem de referência 01).

05 -- A delimitação do espaço de esplanada poderá ser efetuada por:

a) Estrados:

i) A utilização dos estrados só poderá ser autorizada se aqueles forem construídos em madeira;

ii) A altura máxima dos estrados será definida pela cota máxima da soleira da porta de entrada;

iii) Toda a área ocupada pelo estrado deve estar limpa, higienizada e ser regularmente desinfestada

para evitar a acumulação de resíduos e atração de pragas que coloquem em causa a saúde pública;

iv) Os estrados devem ser facilmente removíveis para limpeza e tratamento, nomeadamente da parte

interior não visível;

v) Os estrados não poderão apresentar sinais de degradação nem constituir perigo de segurança
para veículos e pessoas.

b) Guarda-ventos:

i) Só podem ser instalados durante a época de funcionamento da esplanada;

ii) Devem ser colocados perpendicularmente ao plano marginal da fachada, não ocultar referências
de interesse público nem prejudicar a segurança, salubridade e boa visibilidade do local ou árvores
porventura existentes;

iii) A altura dos mesmos não pode exceder 2 m, contados a partir do solo;

iv) Não podem ter um avanço superior ao da esplanada;

v) Quando exista uma parte opaca, esta não pode ultrapassar a altura de 0,60 m, montada a partir do

solo;

vi) A sua colocação junto a outros estabelecimentos só pode fazer-se desde que entre eles e as

montras ou acessos daqueles fique uma distância superior a 0,80 m;

vii) Entre o guarda-vento e qualquer outro obstáculo, elemento de equipamento urbano ou de

mobiliário urbano deverá obrigatoriamente existir uma distância nunca inferior a 1,20 m;

c) Floreiras;

d) Outros elementos delimitadores do espaço serão sujeitos a apreciação caso a caso.

06 -- A ocupação do espaço do domínio público por expositores de apoio a estabelecimentos comerciais

não deverá ultrapassar a área ou perímetro delimitado para a colocação de esplanada, marcado no

pavimento com chapa-marco tipo prego (ver imagem de referência 01).
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CONJUNTO DE NORMAS

NOTAS GERAIS

01 -- Entende -se por esplanada a instalação no espaço do domínio público de mesas e cadeiras, utilizando

ou não guarda-sóis, destinadas a apoiar exclusivamente os estabelecimentos de hotelaria ou similares.

02 -- A ocupação referida no número anterior só é autorizada em frente dos citados estabelecimentos, não
podendo exceder a respetiva fachada nem dificultar o acesso livre e direto ao mesmo em toda a largura do

vão da porta nem prejudicar o acesso ao prédio em que o estabelecimento se integra ou aos prédios
adjacentes. A exceção a esta norma deve ser devidamente fundamentada, devendo prevalecer o interesse

coletivo no usufruto do espaço público.

03 -- A ocupação não pode prejudicar o trânsito normal de veículos e de peões, de acordo com:

a) Portaria 1532/2008 - Regulamento técnico de segurança contra incêndio em edifícios:

Artigo 4º:

1 -- As vias de acesso devem possibilitar o estacionamento dos veículos de socorro a uma distância

não superior a 30 m de, pelo menos, uma das saídas do edifício que faça parte dos seus caminhos de

evacuação.

2 -- Nos edifícios situados em centros urbanos antigos e em locais onde a rede viária existente não

possa ser corrigida de forma a satisfazer o disposto no número anterior, essa distância máxima pode

ser aumentada para 50 m.

3 -- Sem prejuízo de disposições mais gravosas de outros regulamentos, as vias de acesso devem

possuir as seguintes características:

a) 3,5 m de largura útil;

b) 4 m de altura útil;:

b) Decreto de Lei 163/2006 - Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem

público, via pública e edifícios habitacionais, alterado pelo DL 125/2017 - Normas Técnicas para a

melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada:

Secção 1.2 (Cap. I)

1.2.1 - Os passeios adjacentes a vias principais e vias distribuidoras devem ter uma largura livre não

inferior a 1,5 m.

04 -- A delimitação do espaço de esplanada está definida em planta e todos os elementos que constituem a

esplanada devem estar circunscritos ao interior da área ou perímetro delimitado para a colocação de

esplanada, que está devidamente marcada e indicada no pavimento com chapa-marco tipo prego (ver

imagem de referência 01).

05 -- A delimitação do espaço de esplanada poderá ser efetuada por:

a) Estrados:

i) A utilização dos estrados só poderá ser autorizada se aqueles forem construídos em madeira;

ii) A altura máxima dos estrados será definida pela cota máxima da soleira da porta de entrada;

iii) Toda a área ocupada pelo estrado deve estar limpa, higienizada e ser regularmente desinfestada

para evitar a acumulação de resíduos e atração de pragas que coloquem em causa a saúde pública;

iv) Os estrados devem ser facilmente removíveis para limpeza e tratamento, nomeadamente da parte

interior não visível;

v) Os estrados não poderão apresentar sinais de degradação nem constituir perigo de segurança
para veículos e pessoas.

b) Guarda-ventos:

i) Só podem ser instalados durante a época de funcionamento da esplanada;

ii) Devem ser colocados perpendicularmente ao plano marginal da fachada, não ocultar referências
de interesse público nem prejudicar a segurança, salubridade e boa visibilidade do local ou árvores
porventura existentes;

iii) A altura dos mesmos não pode exceder 2 m, contados a partir do solo;

iv) Não podem ter um avanço superior ao da esplanada;

v) Quando exista uma parte opaca, esta não pode ultrapassar a altura de 0,60 m, montada a partir do

solo;

vi) A sua colocação junto a outros estabelecimentos só pode fazer-se desde que entre eles e as

montras ou acessos daqueles fique uma distância superior a 0,80 m;

vii) Entre o guarda-vento e qualquer outro obstáculo, elemento de equipamento urbano ou de

mobiliário urbano deverá obrigatoriamente existir uma distância nunca inferior a 1,20 m;

c) Floreiras;

d) Outros elementos delimitadores do espaço serão sujeitos a apreciação caso a caso.

06 -- A ocupação do espaço do domínio público por expositores de apoio a estabelecimentos comerciais

não deverá ultrapassar a área ou perímetro delimitado para a colocação de esplanada, marcado no

pavimento com chapa-marco tipo prego (ver imagem de referência 01).
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OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

AREAS SEM APTIDÃO PARA COLOCAÇÃO DE ESPLANADAS

Área delimitada para circulação rodoviária, incluindo estacionamento

Área delimitada para circulação pedonal

Área não delimitada de circulação mista: pedonal e rodoviária

Faixa não delimitada, na área de circulação mista, de 3m de largura para circulação rodóviária

Área pontualmente encerrada ao transito rodoviário

Área sob jurisdição da APA - Agência Portuguesa do Ambiente

ÁREAS COM APTIDÃO PARA COLOCAÇÃO DE ESPLANADA

Área para colocação de esplanada

Dimensões gerais

Limite da Área de Intervenção

CONJUNTO DE NORMAS

NOTAS GERAIS

01 -- Entende -se por esplanada a instalação no espaço do domínio público de mesas e cadeiras, utilizando

ou não guarda-sóis, destinadas a apoiar exclusivamente os estabelecimentos de hotelaria ou similares.

02 -- A ocupação referida no número anterior só é autorizada em frente dos citados estabelecimentos, não
podendo exceder a respetiva fachada nem dificultar o acesso livre e direto ao mesmo em toda a largura do

vão da porta nem prejudicar o acesso ao prédio em que o estabelecimento se integra ou aos prédios
adjacentes. A exceção a esta norma deve ser devidamente fundamentada, devendo prevalecer o interesse

coletivo no usufruto do espaço público.

03 -- A ocupação não pode prejudicar o trânsito normal de veículos e de peões, de acordo com:

a) Portaria 1532/2008 - Regulamento técnico de segurança contra incêndio em edifícios:

Artigo 4º:

1 -- As vias de acesso devem possibilitar o estacionamento dos veículos de socorro a uma distância

não superior a 30 m de, pelo menos, uma das saídas do edifício que faça parte dos seus caminhos de

evacuação.

2 -- Nos edifícios situados em centros urbanos antigos e em locais onde a rede viária existente não

possa ser corrigida de forma a satisfazer o disposto no número anterior, essa distância máxima pode

ser aumentada para 50 m.

3 -- Sem prejuízo de disposições mais gravosas de outros regulamentos, as vias de acesso devem

possuir as seguintes características:

a) 3,5 m de largura útil;

b) 4 m de altura útil;:

b) Decreto de Lei 163/2006 - Regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem

público, via pública e edifícios habitacionais, alterado pelo DL 125/2017 - Normas Técnicas para a

melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada:

Secção 1.2 (Cap. I)

1.2.1 - Os passeios adjacentes a vias principais e vias distribuidoras devem ter uma largura livre não

inferior a 1,5 m.

04 -- A delimitação do espaço de esplanada está definida em planta e todos os elementos que constituem a

esplanada devem estar circunscritos ao interior da área ou perímetro delimitado para a colocação de

esplanada, que está devidamente marcada e indicada no pavimento com chapa-marco tipo prego (ver

imagem de referência 01).

05 -- A delimitação do espaço de esplanada poderá ser efetuada por:

a) Estrados:

i) A utilização dos estrados só poderá ser autorizada se aqueles forem construídos em madeira;

ii) A altura máxima dos estrados será definida pela cota máxima da soleira da porta de entrada;

iii) Toda a área ocupada pelo estrado deve estar limpa, higienizada e ser regularmente desinfestada

para evitar a acumulação de resíduos e atração de pragas que coloquem em causa a saúde pública;

iv) Os estrados devem ser facilmente removíveis para limpeza e tratamento, nomeadamente da parte

interior não visível;

v) Os estrados não poderão apresentar sinais de degradação nem constituir perigo de segurança
para veículos e pessoas.

b) Guarda-ventos:

i) Só podem ser instalados durante a época de funcionamento da esplanada;

ii) Devem ser colocados perpendicularmente ao plano marginal da fachada, não ocultar referências
de interesse público nem prejudicar a segurança, salubridade e boa visibilidade do local ou árvores
porventura existentes;

iii) A altura dos mesmos não pode exceder 2 m, contados a partir do solo;

iv) Não podem ter um avanço superior ao da esplanada;

v) Quando exista uma parte opaca, esta não pode ultrapassar a altura de 0,60 m, montada a partir do

solo;

vi) A sua colocação junto a outros estabelecimentos só pode fazer-se desde que entre eles e as

montras ou acessos daqueles fique uma distância superior a 0,80 m;

vii) Entre o guarda-vento e qualquer outro obstáculo, elemento de equipamento urbano ou de

mobiliário urbano deverá obrigatoriamente existir uma distância nunca inferior a 1,20 m;

c) Floreiras;

d) Outros elementos delimitadores do espaço serão sujeitos a apreciação caso a caso.

06 -- A ocupação do espaço do domínio público por expositores de apoio a estabelecimentos comerciais

não deverá ultrapassar a área ou perímetro delimitado para a colocação de esplanada, marcado no

pavimento com chapa-marco tipo prego (ver imagem de referência 01).
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ÁREA DE ESPLANADA

ÁREA DE CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA DELIMITADA
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01.1. Planta - 1:100

01.2. Corte A: esquema transversal da rua - 1:50
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REF. 01 - PREGO MARCO - ESTACA

(DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESPLANADA)

REF. 03 - CADEIRA PORTUGUESA EM ALUMINIO (MODELO GONÇALO)REF. 02 - CADEIRA PORTUGUESA EM ALUMINIO ARRUMADA

REF. 05 - GUARDA SOL DE ESPLANADA REF. 06 - ESTRADO DE MADEIRA

REF. 04 - MESA DE ESPLANADA

EM ALUMINIO

REF. 07 - LUMINÁRIA LED (FIXA) PARA GUARDA-SOL

REF. 01.1 - PREGO MARCO - ESTACA (DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESPLANADA)
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