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RELATÓRIO DE GESTÃO – 2014 

 

INTRODUÇÃO 

A Santa Casa da Misericórdia de Penela, desde o passado dia 1 de Janeiro de 2012 que 

utiliza o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não 

Lucrativo (SNC-ESNL, Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de Março).  

A contabilidade da Instituição teve em consideração este normativo no tratamento dado a 

todas as operações e na elaboração das demonstrações financeiras do ano 2014.   

 

1 – ANÁLISE DO BALANÇO 

1.1 – ATIVO  

Em 31 de dezembro de 2014 o total do ativo era de 3.631.418,40€. 

 

1.1.1 – ATIVO NÃO CORRENTE  

O Ativo não corrente no final de 2014 atingiu o valor de 2.805.841,03€. 

 

Durante ano a instituição efetuou os seguintes investimentos em ativos fixos: 
 

- 26.073,96€, nas obras de requalificação das instalações/sede do CLDS+; 

- 3.947,07€, na aquisição 5 computadores e 1 impressora para apoio ao projeto CLDS+; 

- 3.143,39€, na aquisição de mobiliário diverso para apoio ao projeto CLDS+; 

- 519,06€, na aquisição de um computador para apoio às Valências Sociais;  

- 694,95€, na aquisição de um software TSR. 

 

Dos investimentos efectuados salientamos que, os relacionados com o projecto CLDS+ 

são financiados na sua totalidade no âmbito dos Jogos Sociais. 
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Durante o ano a Instituição alienou: 

 

- Três prédios rústicos que detinha na freguesia de Podentes (Art. R-2815, Art. R-2602 e 

Art. R-2626), cujo valor matricial totalizava 2.850,00€; 

 

1.1.2 – ATIVO CORRENTE  

O Ativo corrente no final de 2014 atingiu o valor de 825.577,37€. 

 

1.1.2.1 – INVENTÁRIOS 

No final de 2014 existiam em armazém 8.288,99€ em artigos para consumo, 

nomeadamente géneros alimentares e material de higiene.  

 

1.1.2.2 – CLIENTES/UTENTES 

No final do ano, a instituição tinha a haver dos utentes os seguintes valores: 

 

- 16.807,95€, da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração; 

- 133,40€, do Apoio Domiciliário; 

- 850,24€, das Creches; 

- 387,50€, do A.T.L; 

- 1.014,80€, dos Centros de Dia. 

 

Note-se que o valor apresentado na UCC já inclui a facturação aos utentes da Unidade 

referente a Dezembro 2014 no valor de 6.893,43€, cujo recebimento ocorrerá em 2015.  

 

Em 2014 a Mesa Administrativa deliberou aceitar como incobráveis os saldos de alguns 

utentes.  
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1.1.2.2 – OUTRAS CONTAS A RECEBER 

Nesta rúbrica encontram-se registados os seguintes saldos: 

 

- 126.904,14€, do I.G.F.S. Social, I.P. correspondente ao CLDS+, mas cujo recebimento 

dependerá da elegibilidade das despesas apresentadas no âmbito do POPH e dos Jogos 

Sociais; 

- 32.468,99€, da ARSC, correspondente à comparticipação nas diárias de internamento e 

na aquisição de medicamentos dos utentes dos Cuidados Continuados de Saúde; 

- 11.721,42€, da ARSC referente à comparticipação nos tratamentos de Fisioterapia; 

- 11.674,95€, do I.G.F.S. Social, I.P., correspondente às comparticipações nas diárias de 

internamento dos utentes dos Cuidados Continuados de Saúde; 

- 9.880,62€, dos inquilinos de Coimbra referente a rendas de 2014 cujo recebimento se 

prevê ocorrer em 2015; 

- 5.249,85€, de utentes de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, referente às mensalidades 

de Dezembro de 2014 a receber durante 2015; 

- 4.083,49€, do Fundo Social Europeu, correspondente ao valor aprovado no âmbito do 

projeto do POPH, medida 3.6 – Qualificação de Profissionais de Saúde; 

- 2.009,98€, da Seguradora Zurich referente ao remanescente de uma indemnização 

relacionada com um sinistro que existiu em 2014; 

- 1.799,43€, de Juros a receber referente aos depósitos a prazo na CA e na CGD; 

- 1.080,26€, do Orçamento da Segurança Social, correspondente ao valor aprovado no 

âmbito do projeto do POPH, medida 3.6 – Qualificação de Profissionais de Saúde; 

- 817,50€, do I.G.F.S. Social, I.P, referente à comparticipação da cantina social- mês de 

dezembro/2014. 

 

1.1.2.3 – OUTROS ATIVOS FINANCEIROS 

Em 31 de dezembro de 2014 o fundo de investimento constituído em 2012 pelo valor de 

50.000,00€ valia 51.462,43€. 
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1.1.2.4 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS 

No final de 2014 a contabilidade da Instituição apresentava 127.371,76€ em depósitos à 

ordem, 407.432,09€ em depósitos a prazo e 12,65€ em caixa.  

 

1.2 – PASSIVO 

Em 31 de dezembro de 2014 o total do Passivo era de 599.923,43€.  

 

1.2.1 – PASSIVO NÃO CORRENTE  

O Passivo não corrente atingiu o valor de 292.059,77€. 

 

1.2.1.1 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Nesta rubrica do Passivo, encontram-se as dívidas a pagar a Médio/Longo prazo à Caixa 

Geral de Depósitos e à Caixa de Crédito Agrícola relativamente aos empréstimos 

contraídos para fazer face aos compromissos relacionados com a construção da U.C.C. e 

Creche. 

 

No final de 2014 o capital em dívida à Caixa Geral de Depósitos era de 138.800,25€. Do 

qual 12.360,79€ têm que ser devolvidos durante 2015 (passivo corrente).  

O capital em dívida à Caixa de Crédito Agrícola no final de 2014 era de 185.991,03€. Do 

qual 20.370,12€ têm que ser devolvidos durante 2015 (passivo corrente). 

 

Nestes empréstimos não foram efectuadas amortizações extraordinárias de capital, 

apenas as amortizações mensais. 

 

1.2.2 - PASSIVO CORRENTE 

O Passivo corrente no final de 2014 atingiu o valor de 307.863,66€. 

 

1.2.2.1 – FORNECEDORES 

No final do ano a instituição apresentava dívidas a fornecedores no valor de 16.232,11€. 
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1.2.2.2 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Nesta rubrica estão contabilizados os valores a pagar até ao dia 20/01/2015 ao Instituto 

de Gestão Financeira da Segurança Social (20.343,63€), ao Instituto de Gestão do 

Crédito Público (4.585,13€) e à ADSE (273,18€). Tudo isto referente aos encargos sobre 

remunerações e às retenções efectuadas nos vencimentos de dezembro/2014. 

 

1.2.2.3 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Nesta rubrica do Passivo, encontram-se as dívidas a liquidar a Curto Prazo à Caixa Geral 

de Depósitos (12.360,79€) e à Caixa de Crédito Agrícola (20.370,12€) relativamente aos 

empréstimos existentes. 

 

1.2.2.4 – DIFERIMENTOS 

No final de 2014 esta rubrica apresentava o saldo de 88.654,37€.  

 

Esta conta foi movimentada no momento da contabilização da aprovação dos valores 

contratados no âmbito do projeto do CLDS+ e no momento do 

reconhecimento/balanceamento dos rendimentos de 2014 em função dos gastos elegíveis 

incorridos durante o ano quer do CLDS+ como também do POPH (medida 3.6 – 

Qualificação de Profissionais de Saúde, e medida 6.1- Formação para a Inclusão);  

 

1.2.2.5 – OUTRAS CONTAS A PAGAR  

No final de 2014 esta rubrica apresentava o saldo de 145.043,73€.  

 

Encontra-se aqui registada, a estimativa do valor a pagar durante 2015 ao pessoal da 

instituição referente aos subsídios de férias e férias de 2014 (114.583,92€), a estimativa 

dos encargos com remunerações inerentes a esses mesmos gastos (24.750,13€), a 

estimativa de outros gastos a pagar durante 2015 mas que se referem a 2014 

(5.385,23€), nomeadamente gastos com electricidade, honorários e outros, o valor retido 
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aos trabalhadores para entregar aos sindicatos (235,12€) e uma penhora de vencimento 

(89,33€). 

 

1.3 – FUNDOS PATRIMONIAIS 

O total do fundo de capital em 31 de dezembro de 2014 era de 3.031.494,97€.  

 

Em 2014 serviu esta rúbrica para contabilizar 39.664,84€ referentes à aprovação de um 

subsídio para a aquisição de mobiliário e obras, no âmbito dos Jogos Sociais/CLDS+. 

 

Anteriormente ao SNC (Sistema de Normalização Contabilistica) a atribuição desses 

valores registava-se como passivo e agora passa a ser uma rubrica de capital próprio. 

Tendo que se transferir numa base sistemática para uma conta de rendimentos, à medida 

que forem contabilizadas as depreciações do investimento a que respeitam.  

  

Dentro destas regras, em 2014 efectuou-se o deferimento para rendimentos de 

43.370,89€. 

 

Esta rubrica também foi utilizada em 2014 para registar: 

 

- A aprovação do subsídio de 39.664,84€, contratado no âmbito do projeto do CLDS+, 

destinado à aquisição de mobiliário e obras. 

- A transferência para resultados transitados do resultado líquido do exercício de 2013 no 

valor de 99.642,37€; 

- A transferência de saldos relativamente ao PRODER no valor de 12.833,76€ por 

encerramento de contas; 

- O desreconhecimento por alienação dos Artigo matriciais R-2815, R-2602 e R-2626 sitos 

na Freguesia de Podentes e cujo valor matricial total era 2.850,00€; 

- O valor do resultado líquido do exercício de 2014. 
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2 - ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Em seguida será efectuada uma análise detalhada dos principais gastos e rendimentos da 

Instituição relativamente ao exercício económico de 2014 e será feita uma comparação 

com o exercício de 2013, de forma a verificar a evolução da actividade da Instituição. 

 

 2.1 – GASTOS 

2.1.1 - O custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas consumidas no ano de 

2014 foi de 198.753,73€. Diminuiu de 15.669,67€, ou seja, - 7,31% comparativamente a 

2013.  

Quadro n.º 1 - Custo das Matérias Primas Consumidas

2014 2013 Variações

Géneros Alimentares 144.025,37 148.733,88 -4.708,51 

Material Clinico 23.443,12 30.540,28 -7.097,16 

Material Hoteleiro 1.143,58 0,00 1.143,58

Material de Higiene e Limpeza 30.141,66 35.149,24 -5.007,58  

 
Os valores apresentados resultaram dos consumos normais da Instituição durante o ano 

2014.  

 

2.1.2 – Os fornecimentos e serviços externos no exercício de 2014 foram de 281.312,75€. 

Aumentaram 51.097,03€, ou seja, +22,20% comparativamente a 2013. 

 
Apresentamos de seguida um quadro com a descriminação de todos gastos em 
fornecimentos e serviços externos que a Instituição incorreu em 2014 e comparamos com 
o período homólogo anterior: 
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Quadro n.º 2 - Fornecimentos e Serviços Externos 

2014 2013

Trabalhos Especializados 69.697,08 24.681,07 45.016,01 182,39%

Publicidade e Propaganda 110,70 344,40 -233,70 -67,86%

Vigilância e Segurança 426,75 1.344,39 -917,64 -68,26%

Honorários (recibos verdes) 60.895,00 63.177,50 -2.282,50 -3,61%

Comissões bancárias 112,08 278,87 -166,79 -59,81%

Conservação e Reparação Imóveis 2.201,21 7.567,22 -5.366,01 -70,91%

Conservação e Reparação Viaturas 2.892,84 3.807,52 -914,68 -24,02%

Conservação e Repar. Equipamentos 17.692,97 7.174,92 10.518,05 146,59%

Ferramentas e útensilios 1.069,38 2.118,50 -1.049,12 -49,52%

Material de escritório 5.105,00 3.787,25 1.317,75 34,79%

Artigos para oferta 341,50 42,10 299,40 711,16%

Materiaisdiversos p/ CLDS+ 458,00 0,00 458,00 -

Material Didático 347,53 1.545,14 -1.197,61 -77,51%

Jornais e Revistas 635,00 517,50 117,50 22,71%

Eletricidade 43.626,51 38.628,39 4.998,12 12,94%

Gasóleo - Viaturas 7.270,21 7.634,94 -364,73 -4,78%

Gasóleo - Aquecimento 575,00 2.002,20 -1.427,20 -71,28%

Gás e outros 53.634,22 54.340,33 -706,11 -1,30%

Água 4.435,61 2.962,12 1.473,49 49,74%

Deslocações e estadas 43,27 0,00 43,27 -

Telecomunicações 3.219,16 2.489,40 729,76 29,31%

CTT 374,58 293,90 80,68 27,45%

Seguros 2.820,29 2.965,45 -145,16 -4,90%

Contencioso e notariado 663,64 958,22 -294,58 -30,74%

Limpeza Higiéne /condomínio Coimbra 530,52 0,00 530,52 -

Rouparia 1.603,10 516,50 1.086,60 210,38%

Outros Serviços 531,60 1.037,89 -506,29 -48,78%

TOTAL 281.312,75 230.215,72 51.097,03 22,20%

Variação

 

 

A rubrica Trabalhos Especializados está relacionada com os serviços prestados por 

empresas prestadoras de serviços nas áreas da medicina e higiene no trabalho, da 

assistência informática, contabilidade, ROC, manutenção dos elevadores, manutenção da 

piscina, protecção ambiental, recolha de resíduos hospitalares e serviços de limpeza do 

condomínio de Coimbra. 

 

O Aumento verificado nesta rubrica comparativamente a 2014 deve-se essencialmente 

aos pagamentos efectuados a uma empresa da área da formação profissional, pelos 
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serviços prestados no âmbito da medida 3.6 – Qualificação para os profissionais de 

Saúde e medida 6.1 – Formação para a Inclusão. 

 

A rubrica Honorários está relacionada com os serviços prestados por trabalhadores 

independentes à instituição, entre os quais estão os enfermeiros, a médica fisiatra e o 

Director Clínico da UCC.  

A diminuição em relação ao ano anterior ainda está relacionada com alterações ocorridas 

no ano 2013 que afetam a comparabilidade com 2014, ou seja, a contratação para a UCC 

de um dos enfermeiros que estava a “recibos verdes” e a substituição de uma enfermeira 

que prestava serviços no Lar, na qualidade de trabalhadora independente por outra com 

contrato de trabalho a termo.  

 

A rubrica, conservação e reparação de equipamentos verificou um aumento bastante 

significativo comparativamente a 2013. Este aumento justifica-se com a ocorrência de 

uma avaria generalizada de vários equipamentos devido a descargas eléctricas. Situação 

que originou uma participação à companhia de seguros no valor de 12.380,50€, a qual 

efetuou um reembolso de 10.749,06€;  

 

A rubrica, conservação e reparação de imóveis contempla um conjunto de pequenos 

trabalhos de construção civil, carpintaria, electricidade e canalização que existiram 

durante o ano. De salientar a diminuição 5.366,01€ comparativamente a 2013. 

  

Em relação à Eletricidade importa referir que em 2014 a contabilidade da instituição 

lançou pagamentos no valor de 4.369,44€ à EDP, cujos consumos eram de 2013. Note-se 

que essa situação não aconteceu em 2013 relativamente a 2012. 

 

Pelo que se tivermos em consideração os consumos e não os pagamentos, podemos 

concluir que o gasto com a electricidade diminuiu 3.740,76€ comparativamente a 2013, ou 

seja – 8,7%. 
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2.1.3 – Os Gastos com o Pessoal em 2014 atingiram o valor de 1.133.744,63€. 

Aumentaram 88.890,91€ comparativamente ao ano anterior, ou seja + 8.51%. 

 

Deste montante, 938.156,57€ foram gastos com remunerações, 191.241,64€, foram 

gastos com encargos sobre remunerações (Segurança Social e Caixa Geral de 

Aposentações) e 4.346,42€ foram gastos com o seguro de acidentes de trabalho e outros. 

 

Em relação a esta rúbrica salientamos o seguinte: 

 

- A Admissão de 5 trabalhadoras no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento + 

(CLDS+) que implicou um aumento nas remunerações e nos encargos com remunerações 

em 38.242,45€; 

 

- Os encargos com alguns trabalhadores contratados durante 2013 apenas influenciaram 

esse ano parcialmente, mas já em 2014 o seu “peso salarial” foi maior pois estiveram ao 

serviço da instituição durante todo o ano; 

 

- Situação idêntica também se verificou com os encargos salariais inerentes a alguns 

estágios profissionais, que iniciaram em finais de 2013;  

 

- A contribuição para a Segurança Social aumentou em 0,4% no início de 2014; 

 

- Durante o ano 2014, além da normal atualização das carreiras profissionais dos 

trabalhadores e a reclassificação de algumas categorias profissionais com as respectivas 

actualizações salariais, também existiu uma alteração no horário de 27 trabalhadores de 

serviços gerais, passando este de 39h/semanais para 40h/semanais, o que implicou uma 

actualização salarial excepcional; 
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- Em outubro de 2014, também existiu a actualização do salário mínimo nacional que 

passou de 485,00€ para 505,00€ mensais. 

   

2.1.4 – Os gastos de depreciação dos ativos fixos no exercício de 2014 foram de 

126.283,36€. Aumentaram 1.681,01€ comparativamente a 2013. Serviu esta conta para 

registar a depreciação/desgaste dos ativos fixos da Instituição.  

 

2.1.5 - Os outros gastos e perdas em 2014 foram de 43.996,46€. Aumentaram 36.210,02€ 

comparativamente a 2013.   

 

Nesta rubrica contabilizou-se os pagamentos das bolsas de formação e subsídios de 

alimentação a formandos que participaram nas ações de formação financiadas no âmbito 

dos projectos POPH, tendo atingido o valor de 19.467,66€; 

 

Também serviu esta rubrica para contabilizar as dívidas de utentes consideradas 

incobráveis no montante de 13.751,37€, para o registo dos gastos com o pagamento de 

taxas, quotizações e outras. 

 

2.1.6 - Os juros e gastos similares suportados em 2014 foram de 3.546,33€. Diminuíram 

398,96€ comparativamente a 2013. Esta conta de gastos está relacionada com o 

pagamento de juros inerentes aos empréstimos bancários contraídos na Caixa Geral de 

Depósitos e na Caixa de Crédito Agrícola e a diminuição verificada deve-se à baixa nas 

taxas de juro e à diminuição do capital em dívida a essas instituições bancárias. 
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2.2. –  RENDIMENTOS  

2.2.1 – A Prestação de Serviços da Instituição em 2014 atingiu os 596.905,05€. Aumentou 

5.282,19€ comparativamente a 2013, ou seja + 0,89%. 

 

Quadro n.º 3 - Prestação de Serviços

2014 2013 Variações

Mensalidades - Creche Augusto Neves 32.175,50 31.721,99 453,51

Mensalidades - Casa da Criança 23.124,82 27.702,43 -4.577,61

Cantina Social 0,00 185,00 -185,00

Mensalidade - ATL 6.205,00 6.860,10 -655,10

Mensalidade - Lar 346.711,00 347.775,00 -1.064,00

Mensalidades - Centros de Dia 8.239,60 9.571,20 -1.331,60

Mensalidades - Apoio Domiciliário 53.258,55 45.230,85 8.027,70

Unidade de Cuidados Continuados 90.079,98 86.307,28 3.772,70

Consultas/Exames 1.598,00 2.215,00 -617,00

Tratamentos fisioterapia 19.203,90 19.681,56 -477,66

Quotizações 3.300,00 2.695,00 605,00

Serv. sociais - Almoços não utentes e outros 185,42 881,65 -696,23

Serv. sociais - Almoços a Estagiários/CEIs 4.277,35 3.033,60 1.243,75

Serviços sociais - "bar funcionários" 8.058,05 7.762,20 295,85

Serviços secundários/outros 487,88 0,00 487,88

TOTAL 596.905,05 591.622,86 5.282,19

Em relação a esta rubrica de rendimentos devemos destacar o seguinte: 

- O Aumento dos rendimentos provenientes das mensalidades de Apoio Domiciliário está 

relacionado com o aumento da frequência de utentes. Existiram meses em que a valência 

teve uma frequência de 61 utentes; 

- A diminuição dos rendimentos provenientes das mensalidades dos Centros de Dia está 

relacionada com a diminuição de frequência de utentes nesta resposta social; 

- O Lar da Misericórdia, apesar de uma ligeira diminuição, continua a ser a valência que 

contribui em maior percentagem para a formação desta rubrica de rendimentos (58,08%), 

e a Unidade de Cuidados Continuados posicionou-se em segundo lugar (15,09%). 
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2.2.2 – Os Subsídios à Exploração reconhecidos como rendimentos de 2014 atingiram o 

valor de 1.106.720,76€ assim distribuídas:  

 

- Ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. no âmbito de acordos de 

cooperação assinados, couberam 692.951,74€ e no âmbito do CLDS+ 40.416,78€; 

- Do Instituto do Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.) a título de reembolso das 

despesas pagas no âmbito dos Contratos de Emprego e Inserção e Estágios Profissionais 

receberam-se 58.890,36€; 

- Do P.O.P.H pelo reconhecimento dos rendimentos em função dos gastos 

efectuados/elegíveis com os cursos de formação, 54.012,35€; 

- À Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC), referente às comparticipações 

para a unidade de medicina física e reabilitação 29.433,83€ e referente às 

comparticipações nos Cuidados Continuados, couberam 194.170,35€; 

- Câmara Municipal de Penela referente aos protocolos assinados, 35.606,16€; 

- Do programa de Ajuda Alimentar (PCAAC), géneros alimentares valorizados em 

1.239,19€.  

 

2.2.3 – Os Ganhos por aumento do Justo valor atingiram o valor de 582.39€ e 

representam a valorização do fundo de investimento CA monetário que a instituição 

possui. 

 

2.2.4 - Os Outros Rendimentos e Ganhos atingiram o valor de 122.460,65€.  

Esta conta inclui os donativos recebidos (12.699,06€), o valor recebido pela alienação de 

3 pequenos terrenos (3.500,00€), o valor da indemnização relativamente ao sinistro 

ocorrido em 2014 (10.749,06€), e o rendimento referente aos imóveis arrendados 

(37.554,52€). 

 



       Santa Casa da Misericórdia de Penela 
           Instituição Particular de Solidariedade Social - NIPC 501 057 501 

       Fundada em 1559 
 

 
     MEDALHA DE OURO 
DE HONRA DO MUNICÍPIO 
 
  PENELA -   29 - 09 - 1999 

 

14 
 

 

Esta rubrica de rendimentos também serviu para o reconhecimento referente aos 

subsídios ao investimento na medida em que foram contabilizadas as depreciações dos 

ativos fixos subsidiados (43.370,89), e outros (14.587,12€).  

 

2.2.4 – Os Juros obtidos em 2014 referente aos depósitos a prazo da Instituição foram de 

7.057,12€. Dos quais 1.799,43€ vencem em 2015. Os juros obtidos, pelo atraso no 

pagamento das mensalidades por parte de alguns utentes foi de 120.22€. 

 

RESUMO 

Quadro n.º 4 - GASTOS  vs  RENDIMENTOS

2014 2014

GASTOS RENDIMENTOS

Custo das Matérias Consumidas 198.753,73 Prestação de Serviços 596.905,05

Fornecimentos e Serviços Externos 281.312,75 Subsídios à Exploração 1.106.720,76

Gastos com o Pessoal 1.133.744,63 Aumentos de justo valor 582,39

Depreciações 126.283,36 Outros rendimentos e ganhos 122.460,65

Outros Gastos e Perdas 43.996,46 Juros e gastos similares obtidos 7.177,34

Juros e gastos Similares Suportados 3.546,33

TOTAL DE GASTOS 1.787.637,26 TOTAL DE RENDIMENTOS 1.833.846,19  
 

No final de 2014 os Gastos atingiram o valor de 1.787.637,26€ e os Rendimentos o valor 

de 1.833.846,19€. Tendo-se apurado um Resultado Líquido positivo de 46.208,93€. 

 

Penela, 20 de Março de 2015 

       

  Técnico Oficial de Contas       Mesa Administrativa 


