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CÓDIGO
DE CONDUTA
A)  INTRODUÇÃO

Este Código de Conduta trata-se de instrumento desenvolvido com o fito de 
orientar as condutas a serem seguidas por todos os sujeitos que, de algum 
modo, possuam relação com a CS Construções e Empreendimentos, nas mais 
diversas especialidades e hierarquias, seja funcionário (de todas as escalas), 
fornecedor, colaborador, parceiro ou cliente, a partir de regras definidas. A 
elaboração destas regras internas é reflexo fiel e direto do nosso Código de 
Ética, mas, especialmente, do que prevê o ordenamento jurídico nacional – 
notadamente a legislação penal, a Lei Anticorrupção, Lei de Licitações, Lei 
Antilavagem de Capitais e a Lei Geral de Proteção de Dados. O cumprimento 
deste Código de Conduta, certamente, contribuirá com o fortalecimento da 
confiança e proteção da nossa Empresa e com a construção de uma base 
sólida de valores e princípios. 

As disposições deste Código foram concebidas com o propósito de orientar o 
comportamento e as relações internas e externas dos sujeitos que guardam, 
em algum nível, relação com a CS Construções e Empreendimentos, 
independentemente das suas atribuições e responsabilidades, em conjunto e 
de forma integrada com os valores institucionais.

Nesse sentido, todos os envolvidos devem ter o compromisso de atuar com 
ética, integridade e transparência, sendo simultaneamente responsáveis pela 
implantação, observância, difusão e garantia do cumprimento das diretrizes 
éticas da Empresa, em conformidade com as boas práticas de governança e 
com as leis vigentes no ordenamento jurídico.

Desta forma, a CS Construções e Empreendimentos compreende que a 
construção do programa de integridade é dinâmica e demanda, com 
frequência, sua releitura e atualização. O propósito principal com a elaboração 
deste Código de Conduta diz respeito à finalidade de disseminação dos valores 
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e princípios que devem orientar as nossas atividades empresarias e com os 
quais não devemos transigir. Trata-se, aqui, de compromisso que envolve 
absolutamente todos os colaboradores da CS, a fim de que consolidemos 
tais práticas a ponto de tornar-se a nossa cultura empresarial. O objetivo 
de consolidação de tal cultura empresarial servirá para que todos aqueles 
com quem nos relacionemos saibam o conjunto de valores que orientam a 
atividade da CS Construções e Empreendimentos, de forma absolutamente 
desvinculada do preposto que porventura esteja nos representando em 
cada ato. Eventuais colaboradores poderão sair ou ser integrados no nosso 
quadro, todavia, o que seguirá inabalado é o nosso compromisso com a ética 
e transparência.

Esta cultura não deve se restringir ao ambiente interno, mas, igualmente, 
estender-se às relações que poderemos vir a travar com terceiros. Tais 
parceiros deverão, na mesma medida, encontrar-se em conformidade com as 
nossas orientações, ser fiéis cumpridores dos primados éticos, uma vez que a 
integridade deve ser difundida em todo o mercado e, portanto, em todas as 
nossas relações negociais.

Esta é a parcela de contribuição que nós, CS Construções e Empreendimentos, 
podemos (e devemos) dar a nossa sociedade, de modo que não apenas nos 
ocuparemos de estabelecer as regras deste Código, mas, principalmente, de 
fiscalizar a sua obediência e cumprimento, com o estabelecimento de canais 
de denúncia que visem a resguardar a identidade do denunciante, para que 
possamos coibir os desvios que porventura venham a ser identificados.

Todos devem ter a consciência de que eventuais desvios de conduta, seja 
por ação, omissão ou complacência, agridem gravemente a sociedade, 
violam o sistema legal, é nocivo à concorrência e destroem a imagem e a 
reputação da Empresa, tratando-se, portanto, de compromisso não apenas 
individual, mas coletivo, em favor da manutenção de uma Empresa ética e 
idônea. Justamente por força de tais impactos negativos, há, neste Código, 
previsão de sanções em caso de descumprimento, de modo a reafirmar o 
compromisso da CS Construções e Empreendimentos em contribuir para um 
ambiente concorrencial em conformidade com as orientações legais e de 
acordo com as melhores práticas de governança.
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B) PRINCÍPIOS E VALORES QUE ORIENTAM A CONDUTA CS 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

• Vida
• Isonomia
• Liberdade individual dos nossos colaboradores
• Intimidade/privacidade
• Integridade
• Lealdade
• Espelhamento
• Sustentabilidade
• Transparência
• Ética

C) MISSÃO

A nossa missão é alcançar o desenvolvimento e crescimento, com base em 
valores éticos e integridade, à luz dos quais o resultado positivo não é apenas 
financeiro. Em verdade, estamos certos que o resultado financeiro é reflexo 
da implementação de programa de integridade sólido, que permitirá a 
disseminação de ambiente negocial leal, em que o crescimento apresenta-se 
como consectário natural.

Temos em nosso capital humano o nosso mais alto valor, primando pelo 
respeito às orientações e condições pessoais dos nossos colaboradores e 
incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional. Dentro deste cenário, 
firmamos o compromisso de elaborar política de promoções desvinculada do 
resultado meramente financeiro do nosso colaborador, mas, especialmente, 
com base nas demonstrações de que ele cumpre com as orientações éticas e 
auxilia na consolidação da nossa cultura empresarial íntegra.

Os nossos clientes são imprescindíveis para a nossa existência e, justamente 
por isto, zelamos por manter relação de confiança e pautada na mais absoluta 
integridade e respeito aos ditames legais.

O nosso objetivo é, por fim, promover o crescimento da CS Construções e 
Empreendimentos com a orientação dos primados da ética e da integridade, 
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o que fará com que nos orgulhemos da nossa história e dos caminhos 
escolhidos.

D) Orientações aos colaboradores

I) Medidas Anticorrupção
Aqui se encontra o conjunto de medidas que envolve as práticas 
“anticorrupção” que integram o acervo normativo da CS Construções e 
Empreendimentos Ltda.. Com o uso do termo “anticorrupção”, pretendemos 
abranger as condutas desviantes com o setor público de modo geral e, 
especialmente, as havidas no âmbito de processos licitatórios, os quais 
fazem parte da rotina das nossas atividades.

• Vedação ao oferecimento de vantagem indevida: a CS Construções 
e Empreendimentos proíbe o oferecimento de vantagem indevida por 
parte de qualquer dos seus colaboradores a agentes públicos lotados 
em qualquer órgão ou a terceira pessoa a ele relacionada. Mais do que 
o simples oferecimento, resta proibida, igualmente, a promessa de dar 
a vantagem. Estas vantagens não são apenas de natureza patrimonial/
pecuniária, mas, sim, vantagens de modo geral (consultar política de 
brindes e hospedagens).

- Para ilustrar: o colaborador que oferece valores para “agilizar” o processo 
de liberação de alvará junto a algum órgão público.

Esta conduta é terminantemente proibida.

• Vedação à doação eleitoral: todos os colaboradores da CS Construções 
e Empreendimentos estão terminantemente proibidos de, em nome da 
empresa, oferecer qualquer espécie de valor a título de patrocínio ou 
colaboração de qualquer natureza para eventual campanha eleitoral, 
seja doação a partido político ou mesmo candidato específico.

- Para ilustrar: em ano eleitoral, um colaborador da CS resolve doar 
valores, em nome da empresa, para determinado partido político.

Mesmo que tal doação não seja feita com a expectativa de que se 
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reverta em benefícios futuros, ou mesmo um melhor tratamento, 
não é admitida ou tolerada em nossa empresa.

• Licitações: por haver diversas condutas proibidas, faremos uma análise 
detida de cada uma delas. O mais importante – que não deve ser esquecido 
por qualquer colaborador da CS Construções e Empreendimentos – é 
que devemos, a todo instante, preservar o caráter da livre concorrência 
nos procedimentos licitatórios, zelando pela moralidade que orienta a 
contratação pública.

A) Vedação à combinação, ajuste ou qualquer outro expediente para 
frustrar ou fraudar licitação: proibição de fazer qualquer espécie de ajuste, 
seja com funcionário público responsável pela licitação ou mesmo algum 
concorrente, que impacte num direcionamento do processo licitatório, 
seja em benefício da CS ou mesmo de terceiro.

- Para ilustrar: um preposto da empresa X, nossa concorrente, entra em 
contato com nosso colaborador e alega já ter feito acerto com algum 
funcionário público para que direcionasse um contrato àquela empresa. 
Para isso, pede que nós participemos da licitação apenas para compor, já 
que será a empresa X a vencedora.

Nós não compactuamos com qualquer acerto desta natureza. O 
ambiente de licitação deve assegurar a livre concorrência e permitir 
que aquele que melhor atenda ao interesse público seja sagrado 
vencedor.

B) Vedação ao impedimento, perturbação ou fraude à realização de 
procedimentos licitatórios: proibição de uso de qualquer expediente 
que eventualmente inviabilize, perturbe ou mesmo vicie o procedimento 
licitatório.
- Para ilustrar: em um processo licitatório, no qual a CS não dispunha de 
determinado documento necessário a sua habilitação, um colaborador 
pretende confeccioná-lo para evitar prejuízo à Empresa com a sua exclusão 
do certame.

Tal conduta é terminantemente vedada.
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C) Vedação ao afastamento irregular de licitante: trata-se aqui de proibição 
a qualquer expediente – seja mediante violência, grave ameaça ou até 
mesmo oferecimento de vantagem – que vise a tirar um concorrente da 
licitação.

- Para ilustrar: em uma determinada licitação de obra pública, uma 
construtora entra em contato com a outra e oferece algum valor para que 
a sua concorrente não compareça à licitação.

Tal conduta é terminantemente proibida no âmbito da CS, seja na 
parte do oferecimento ou eventualmente na parte de aceitação.

D) Vedação à obtenção de vantagem ou benefício indevido por meio 
de fraude, modificações ou prorrogações de contratos celebrados: é 
estritamente proibida qualquer alteração ilegal do contrato licitatório que 
favoreça o adjudicatário ou da ordem cronológica de exigibilidade do 
pagamento de fatura devida.

- Para ilustrar: durante a execução de um contrato licitatório por parte 
da CS, um colaborador sugere a alteração de cláusula contratual, em 
absoluta desconformidade com as normas legais, de modo a beneficiar 
indevidamente a Empresa.

Trata-se de conduta ilegal, a qual é rigorosamente vedada no 
âmbito das atividades da CS Construções e Empreendimentos.  

E) Vedação à dispensa indevida ou inexigência de licitação: é igualmente 
proibido a qualquer colaborador da CS o acordo com o funcionário 
público de modo a haver contratação dos nossos serviços sem a prévia 
licitação, quando a lei impõe o procedimento licitatório.

- Para ilustrar: um determinado secretário de pasta municipal pretende que 
a CS execute determinada obra. Para isso, cria situação de calamidade 
pública para justificar a dispensa da licitação.
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Note que, mesmo que não haja qualquer recebimento indevido pelo 
funcionário público, esta atividade é completamente incompatível 
com nossos valores e intolerável.

• Dificultar investigação ou fiscalização dos órgãos públicos ou intervir na 
sua atuação inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos 
de fiscalização do sistema financeiro nacional: veda-se a prática de 
quaisquer atos lesivos que possam intervir nas investigações de condutas 
que atentem contra a Administração Pública, de modo a embaraçar a 
devida tutela jurídica.

- Para ilustrar: ciente da apuração de atos potencialmente lesivos à 
Administração Pública, um colaborador dispõe-se a suprimir dados 
relevantes à investigação.

A referida conduta atenta, frontalmente, às máximas de ética e 
transparência que norteiam a atividade empresarial da CS.

• Vedação à utilização de interposta pessoa para ocultar ou dissimular 
seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados: 
é proibida a utilização de terceiros na constituição de pessoas jurídicas – 
os “laranjas” – para a dissimulação de agentes ocultos.

- Para ilustrar: um colaborador da CS aceita atuar em benefício de 
um terceiro oculto, de modo a garantir a dissimulação da sua efetiva 
participação.

Trata-se de conduta essencialmente corrupta e, portanto, 
flagrantemente contrária à cultura institucional da Empresa.
• Vedação à fraude em licitação para aquisição ou venda de bens ou 
mercadorias: a Administração Pública pode celebrar contratos para 
adquirir determinados bens, o que passa pelo processo licitatório. É 
proibida, na mesma medida, qualquer fraude em tal concorrência.

- Para ilustrar: o Município X, por necessitar da compra de determinada 
mercadoria, lança edital. O preposto da CS, por se relacionar com o 
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funcionário público responsável pela elaboração do edital, faz com que 
ele insira condições que sabe que apenas a CS poderia cumprir e que 
fogem da exigência da venda a ser contratada.

Esta é outra forma de ofensa ao caráter competitivo da licitação, 
absolutamente inadmissível em nossa empresa.

II) Medidas de tratamento com os colaboradores
 
A) Vedação ao tratamento desigual e desrespeitoso: a CS proíbe qualquer 
forma de desrespeito aos seus colaboradores, seja por agentes externos, 
mas, sobretudo, internos, que venham a ofender a sua individualidade, 
seja quanto a questões de gênero, ou raciais/étnicas, religiosas, culturais, 
ou orientação sexual. O nosso objetivo é difundir política inclusiva e em 
respeito à diversidade.

B) Vedação ao desrespeito à liberdade individual: também não faz parte 
das condutas toleradas na CS aquelas que atentem contra a liberdade 
individual do nosso colaborador quanto aos seus direitos de associação, 
sindicais, trabalhistas, sendo terminantemente proibido o trabalho infantil, 
ou que possa ser considerado escravo.

C) Respeito às condições de trabalho dignas: a CS está plenamente 
comprometida com o cumprimento da legislação trabalhista, notadamente 
em assegurar aos seus trabalhadores condições laborais dignas, com o 
fornecimento dos materiais previstos em lei, bem como provendo os seus 
colaboradores de todo aparato que vise a reduzir os riscos de algumas 
funções, sendo fundamental à CS a garantia do direito à vida, bem como 
à integridade física e psicológica dos seus colaboradores.

III) Medidas de tratamento com terceiros e parceiros
 
A) Orientações para contratação: para que a CS contrate terceiros ou 
parceiros de negócios é imprescindível que se faça processo de apuração 
interno acerca da reputação do terceiro e se ele também adere aos 
primados éticos e de integridade, além de averiguação acerca de histórico 
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com envolvimento em atos lesivos à Administração Pública, de modo 
a possibilitar a contratação. Preferencialmente, deve-se buscar seleção 
entre três concorrentes do mesmo setor.

B) Orientações quanto à rotina: o terceirizado contratado deve sujeitar-se 
ao monitoramento da CS, que visa a impedir que possa ele vir a praticar 
qualquer conduta desviante em nosso benefício. Isso porque a lei prevê, 
expressamente, hipótese de responsabilização em tais casos.
 
C) Assinatura de termo de compromisso: para que haja a contratação, 
o terceiro deverá, expressamente, demonstrar que adere aos termos 
deste Código de Conduta e do Código de Ética da CS Construções e 
Empreendimentos, através da assinatura do Termo de Compromisso.
 
D) Conflito de interesses e partes relacionadas: todos os colaboradores 
CS, especialmente os membros da alta gestão, deverão comunicar a 
participação – em qualquer grau – em outra sociedade empresarial. Esta 
comunicação servirá para que possamos ter o controle na celebração e 
relação com estas outras empresas. Caso não seja comunicado tal fato, 
pode haver aplicação de penalidades.

Para que a CS contrate eventualmente qualquer serviço ou firme parceria 
com outra empresa de parte relacionada, necessário se faz que o processo 
de contratação seja mais criterioso, de modo a se assegurar a sua lisura.

IV) Política de brindes
 
Com a vedação ao oferecimento de qualquer vantagem indevida a 
funcionários públicos, fundamental que se estabeleça a política de brindes. 
Tal política de brindes deve compreender tanto a relação de colaboradores 
CS com o público externo (funcionários públicos ou privados), quanto do 
público externo com os colaboradores CS, excetuando-se as relações de 
amizade e parentesco. Para isso, dividimos nos tópicos abaixo
 
• Para funcionários CS no exercício de função pública: é vedado todo e 
qualquer recebimento de brinde a título de contrapartida da atividade 
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pública. Apenas será admitido ao colaborador CS que esteja no exercício 
de função pública o recebimento de brinde simbólico, que não ultrapasse 
o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que o recebimento deverá 
ser comunicado ao Setor de Qualidade da empresa, a fim de que se 
autorize (ou não);

• Para funcionários CS, recebido de particulares (parceiros, fornecedores 
e demais): é vedado o recebimento de brinde que ultrapasse o valor de 
R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que, de igual modo, todo e qualquer 
recebimento deverá ser reportado ao Setor de Qualidade da empresa;  

• De colaboradores CS para funcionários públicos: é vedado o oferecimento 
de brindes, a menos que sejam simbólicos e não ultrapassem o valor de R$ 
200,00 (duzentos reais), sendo que, todo e qualquer oferecimento deverá 
ser comunicado ao Setor de Qualidade, que avaliará o seu cabimento ou 
não.
 
o A falta de comunicação acerca do recebimento, ou mesmo o recebimento 
que viole os parâmetros aqui estabelecidos, deverá ser passível de sanção.
v) Política de hospitalidade/hospedagem
 
A política de hospitalidade/hospedagem da CS se aplica tanto à recepção 
de eventuais profissionais que venham executar serviço de qualquer 
natureza, quanto à situação em que nosso colaborador precise deslocar-
se para atendimento externo – em outra cidade ou estado.

Deste modo, o valor referente à diária – que engloba desde a hospedagem 
até os custos correntes – não poderá ultrapassar R$ 200,00 (duzentos 
reais), sendo que tal custeio deverá passar pela aprovação do Setor de 
Qualidade.

E) MEDIDAS DE SUSTENTATIBILIDADE

A CS Construções e Empreendimentos assume o firme compromisso de 
disseminar cultura que vise ao respeito ao meio ambiente, obediência às 
regulamentações ecológicas, que preservem a fauna e a flora, bem como 
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todos os ecossistemas, de modo a assegurar o desenvolvimento sustentável, 
com a contribuição efetiva de todos os seus colaboradores, a fim de que 
reduza, ou, quando possível, inviabilize, impactos ambientais indesejados.

Faz parte do nosso compromisso o uso consciente dos recursos naturais, 
priorizando-se materiais reciclados e recicláveis, além da utilização de 
equipamentos menos poluentes.

F) MEDIDAS PARA PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS
Em consonância com a legislação vigente, notadamente com a Lei n. 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), a CS Construções 
e Empreendimentos compromete-se com a implementação de políticas de 
proteção às informações de pessoas físicas às quais tem acesso, seja de 
seus colaboradores, fornecedores, clientes e demais sujeitos envolvidos em 
nossa atividade empresarial. Nesse sentido, as operações desenvolvidas 
no âmbito da CS prezam pela Segurança da Informação e preservação da 
confidencialidade, bem como pela garantia dos direitos fundamentais de 
liberdade e privacidade de cada usuário, propondo-se à gestão responsável 
das informações pessoais, desde o seu recolhimento, passando pelo seu 
tratamento e até a sua utilização. Presta-se, para tanto, apenas ao tratamento 
de dados estritamente necessários à realização das atividades da Empresa, 
especialmente em relação às informações classificadas como sensíveis pela 
LGPD.

• Os dados pessoais tratados pela CS serão gerenciados pelo Encarregado 
responsável, a quem caberá a orientação de todo o corpo funcional 
acerca das melhores práticas de proteção às informações individuais, a 
execução da tutela das informações armazenadas, além do contato direto 
com os titulares correspondentes – para reclamações, comunicações, 
esclarecimentos e demais providências cabíveis.  

> Como a lei em comento apenas entrará em vigor em agosto de 
2020, ainda não se tem definido se o serviço do Encarregado será 
desenvolvido por colaborador interno, ou se terceirizado. Certo é que, 
para demonstrar o compromisso com as boas práticas, a CS tomará 
as medidas para a gestão das informações pessoais.
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• O banco de dados pessoais armazenado pela CS será devidamente 
protegido com sistemas de segurança – periodicamente testados – que 
impossibilitam a consulta, coleta, alteração ou exclusão de informações 
por pessoa não autorizada.

• Desde as entrevistas e os currículos utilizados para a contratação de 
colaboradores e demais funcionários da CS, serão obedecidos os critérios 
de coleta de dados individuais contidos no Relatório de Informações 
Pessoais, com a estrita observância daquelas que guardem pertinência 
às atividades que fazem parte da rotina empresarial CS. Destaque-se, 
nesse sentido, que o armazenamento de dados sensíveis sujeitar-se-á a 
tratamento específico, em consonância ao que exige a Lei. 

• As informações pessoais coletadas pela CS permanecerão armazenadas 
em nosso banco de dados pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, podendo 
este ser renovado, mediante aviso prévio e por igual período, a partir da 
reavaliação da finalidade específica almejada.

• É direito de todos os titulares de informações pessoais armazenadas no 
sistema da CS a ciência acerca de quais dados foram recolhidos, utilizados 
ou tratados pela Empresa, bem como a devida retificação ou eliminação 
de informações individuais registradas.

• A portabilidade das informações pessoais a outro fornecedor ou parceiro 
interessado da CS depende de requisição ou consentimento expresso do 
titular, em conformidade com as determinações legais atinentes à matéria.

• É vedada a divulgação, processamento ou utilização dos dados 
pessoais para fins alheios à atividade empresarial da CS, sem a devida 
anuência do indivíduo envolvido, com a respectiva assinatura do Termo 
de Consentimento cabível.

• Os interessados que desejam a reparação de qualquer violação aos 
seus dados, podem fazê-lo perante o setor responsável, sobre o qual 
será devidamente instaurado procedimento interno de apuração e 
consequente responsabilização pelo ato lesivo, com a aplicação das 
medidas sancionatórias correspondentes.
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• Na hipótese de vazamento, destruição, perda, alteração, comunicação 
ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito de dados pessoais, 
será instaurado procedimento de apuração de responsabilidade, para 
aplicação das sanções cabíveis, bem como a notificação da Autoridade 
Nacional de Proteção aos Dados Pessoais e do titular do direito violado.
 

G) CANAIS DE DENÚNCIA E DESCUMPRIMENTO

Em caso de suspeita de possível violação a qualquer determinação prevista 
no presente Código de Conduta, bem como de ato potencialmente ilegal 
ou que contrarie os princípios da nossa Empresa, deverá haver a imediata 
comunicação através do Canal de Denúncia da CS.

Frise-se que o Denunciante é absolutamente protegido pelo sigilo e 
confidencialidade em sua comunicação, não sendo admitida qualquer 
discriminação ou punição contra os interessados em apresentar denúncia ou 
notificação. Caso haja qualquer espécie de retaliação indevida ao Denunciante, 
inclusive, esta deverá ser passível de sanções.

O andamento do procedimento interno de apuração instaurado será 
inteiramente disponibilizado ao Denunciante, de modo a garantir a devida 
transparência e ética que norteiam toda a atividade empresarial da CS.

Os sujeitos que, comprovadamente, descumprirem as determinações 
encartadas neste Código ou apresentem desvios de conduta repudiáveis pela 
cultura desta Empresa, sujeitar-se-ão às medidas sancionatórias cabíveis, 
consoante previsto nas normas disciplinares e nas legislações vigentes.

Cumpre relembrar, neste ponto, que todos os sujeitos que guardem relação 
com a atividade empresarial da CS vinculam-se às regras ora definidas, seja 
este colaborador direto, fornecedor, terceirizado ou parceiro da Empresa.

Na hipótese de eventuais dúvidas ou de situações que se encontram para além 
do disposto neste Código – e no Código de Ética da CS, basilar e complementar 
ao presente documento – deve-se buscar orientação do Setor de Qualidade 
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da Empresa, o qual se encontra à disposição para as devidas orientações e 
esclarecimentos para a melhor prática de nossa atividade empresarial.

O Canal de Denúncias poderá ser utilizado através do serviço terceirizado 
contratado da CS Construções, que garante, ainda mais, o sigilo e a proteção 
dos denunciantes. Trata-se da plataforma virtual do Ouvidor Digital, acessível 
através da internet, pelo endereço eletrônico www.ouvidordigital.com.br, no 
que o Denunciante deverá procurar pelo ambiente próprio da CS Construções. 
Tal sistema tem disponibilização ininterrupta, 24 horas ao dia, 7 dias na 
semana.
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