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Parecer dos Auditores Independentes  

 
Aos 
Diretores e Acionistas da 
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. – PROGUARU 
Guarulhos - SP 
 
1. Examinamos o balanço patrimonial da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - Proguaru, levantado em 31 
de dezembro de 2004, e as respectivas demonstrações do resultado e das origens e aplicações de recursos  correspondentes 
ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de 
expressar  uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 
 
2.Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, e compreenderam:  
 
(a) planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de
controles internos da Sociedade;  
 
(b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 
divulgados; e  
 
(c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Sociedade, 
bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
3.Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1, representam, adequadamente, a posição 
patrimonial e financeira da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - Proguaru em 31 de dezembro de 2004, o 
resultado de suas operações e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
4.A Sociedade gerou prejuízos em suas atividades e apresenta passivo a descoberto de R$ 95.431 mil (R$ 64.120 mil em 
2003), prejuízos acumulados de R$ 99.490 mil (R$ 68.713 mil em 2003) e capital circulante líquido negativo de R$ 81.195 mil 
(R$ 65.164 mil em 2003). As demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação 
dos valores ativos ou quanto aos valores e a classificação de passivos que seriam requeridos na impossibilidade da 
Sociedade continuar  operando. Esta continuidade depende de futuros aportes de capital pela Prefeitura Municipal de 
Guarulhos, principal acionista e cliente da Sociedade. 
 
5.A Administração considera que os recursos recebidos do “Fundo para o Progresso de Guarulhos” para o desenvolvimento 
das atividades da Sociedade, 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 
Sociedade.  
Com base em parecer da Assessoria Jurídica da Sociedade, foi adotada pela Diretoria, decisão confirmada em reunião 
conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal, que não deve haver incidência do PIS e COFINS sobre os recursos 
provenientes do “Fundo para o Progresso de Guarulhos ”. 
 
6.Conforme mencionado na nota explicativa nº 4, a Sociedade constituiu provisão para créditos de liquidação duvidosa, no
montante de R$ 32.393 mil (R$ 27.646 mil em 2003), de um total de R$ 40.241 mil (R$ 37.560 mil em 2003), 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. 
 
7. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, apresentadas para fins de
comparação, foram por nós examinadas e, em 19 de abril de 2004, emitimos parecer  com ressalvas quanto a não obtenção 
de confirmação de fonte externa e nem pudemos nos satisfazer quanto à razoabilidade, por meio de procedimento
alternativos, para o montante de R$ 3.890 mil de um total de R$ 9.914 mil de contas a receber por obras e serviços. Em 2004 
o valor de R$ 3.890 mil foi provisionado por créditos de liquidação duvidosa, conforme mencionado no  parágrafo 6 acima e, 
quanto a contabilização pela sociedade na rubrica "outros  créditos - adiantamentos", o valor de R$ 192 mil, tendo como 
contrapartida a rubrica "fornecedores" e, na rubrica "outros créditos - depósitos e cauções", apresenta o saldo de R$ 3.653 
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mil. A Administração da Sociedade, até o encerramento de nossos trabalhos, não apresentou a composição, análise e
conciliação desses montantes. Durante o exercício de 2004, o valor de R$ 192 mil de “outros créditos – adiantamentos ” foi 
ajustado contra a rubrica de  “fornecedores” e, o saldo da rubrica “outros créditos – depósitos e cauções” baixado por não 
representar ativo da empresa, e as mesmas ênfases mencionadas  nos parágrafos 4, 5 e 6 anteriores. 
 
 
15 de abril de 2005 
 
 
HORWATH TUFANI, REIS & SOARES Auditores Independentes 
CRC 2SP015165/O-8 
 
Alfredo Ferreira Marques Filho 
Contador 
CRC 1SP154954/O-3  
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