
  
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

À 
DD. PRESIDENTE DA 
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE 
GUARULHOS S/A - PROGUARU, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 
2012, e as respectivas demonstrações do resultado do exercício, dos fluxos de caixa e das 
mutações do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  
 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis estão livres de distorção relevante.  
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgação apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas 
avaliações de risco, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. 
 
 
Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PROGRESSO E 
DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU, em 31 de dezembro de 2012, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Ênfases  
 
Passivo a descoberto 
 
A Entidade apresenta um passivo a descoberto de R$ 83.600 mil (R$ 80.978 mil – 2011) e prejuízos 
acumulados de R$ 95.934 mil (R$ 93.455 mil – 2011). As demonstrações contábeis não incluem 
quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores ativos ou quanto aos valores e à 
classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade da Empresa continuar 



  
 

operando. Em 2012 não ocorreram apontes financeiros pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, 
principal acionista e cliente da Entidade. 
 
Parcelamento Especial – Lei 11.941/2009 
 
A Empresa formalizou o Pedido de Parcelamento Especial na forma da Lei n° 11.941/2009 (REFIS 
IV). Os valores correspondentes aos débitos parcelados estão sujeitos a homologação pelas 
autoridades competentes. A mensuração e a contabilização das dívidas foram efetuadas de acordo 
com o saldo histórico mantido pela Empresa.  
A Empresa informa em nota explicativa n°10 que em junho do exercício 2011 houve consolidação 
parcial dos débitos. 
 
Fundo para o Progresso de Guarulhos – Não incidência de PIS e da COFINS  
 
A Empresa informa em nota explicativa n°14, que os recursos recebidos do “Fundo para o 
Progresso de Guarulhos” para o desenvolvimento das atividades da Empresa, são caracterizados 
como Repasses ou Subvenção Econômica, de acordo com a Lei Federal 4.320/64 – de Normas 
Gerais de Direito Financeiro e Lei Municipal 2.305/79 que criou o Fundo e autorizou a constituição 
da PROGUARU. 
 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 
Conforme mencionado na nota explicativa nº 4, a PROGUARU constituiu provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, no montante de R$ 28.125 mil, de um total de R$ 55.066 (R$ 41.035 mil – 
2011), provenientes principalmente de execução de obras e serviços à Prefeitura Municipal de 
Guarulhos, que não reconhece esta obrigação a pagar, por não estarem suportados por empenhos 
orçamentários.  
 
 
OUTROS ASSUNTOS 
 
Demonstrações do valor adicionado  
 
Examinamos também a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2012, elaborada sob a responsabilidade da administração da Empresa, cuja 
apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como 
informação suplementar pelas IFRSs que não requerem a apresentação da DVA. Essa 
demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em 
nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em 
relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
Auditoria dos valores referentes ao exercício anterior 
 
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/2011, apresentados para fins de 
comparação foram anteriormente por nós auditados e emitimos relatório, datado de 29 de março de 
2012, com ênfases semelhantes a por nós apresentadas. 
 
 
São Paulo/SP, 26 de março de 2013. 
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