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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

O IBRES (Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social) é uma entidade 
sem fins lucrativos, composto por militares da Reserva Remunerada do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal e civis, criado em 2010, com o CNPJ nº 
12.687.473/0001-98. Pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação 
civil com duração indeterminada e sem fins lucrativos e com fins não econômicos, 
com a promoção gratuita da saúde e educação, sem finalidade política ou religiosa, 
não pertencente a classe ou qualquer representação de categoria profissional. 

Vem mui respeitosamente a Vossa Senhoria apresentar O RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS. 

A - Dados da Entidade: 

Nome da Entidade: INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - 
IBRES. 

CNPJ:  12.687.473/0001-98 

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário: 94.30-8-00 e 94.99-
5-00. 

Data de inscrição no CNPJ: 11/10/2010 

Endereço QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF 
- CEP 72.115-610 

Tel.: (61) 3327-3408 / 999013476, 

E-mail: falecom@ibres.org.br, 

Atividade Principal: Defesa de direitos sociais e Assessoramento. 
 
 
B- Registros: 

OSCIP: CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO COMO OSCIP- por meio do processo 
MJ nº 08000.044395/2017-1, foi qualificado como Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, 
conforme Despacho do Diretor, de 21 de Julho de 2017, publicado no Diário Oficial 
de 26 de Julho de 2017, de acordo com a Portaria MJ n° 362, de 1° de março de 
2016 e Portaria MJ n° 521, de 22 de abril de 2016. 
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CDCA/DF: REGISTRADA no Conselho dos Direito da Criança e do Adolescente do 
Distrito Federal Processo nº 0417- 00006027/2017-52, conforme estabelece o artigo 90 
do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - (Lei nº8.069/90). Com a CONCESSÃO 
de Registro por meio da Resolução de Registro nº 05, de 03 de junho de 2019 – 
CDCA/DF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 105, quarta-feira, de 05 de 
junho de 2019, pag. 19, no Regime de Assessoramento e Pesquisa, com validade 
de 04 (quatro) anos, a contar da data de publicação. 

Validade do Registro: 05/06/2023, condicionado à Reavaliação Bianual em 
05/06/2021. 

C- Síntese dos serviços, programas, projetos, benefícios sócio assistenciais e 
ações de assessoramento e defesa de direitos realizados no Distrito Federal: 

Serviços voluntários de Assessoramentos nos programas Bombeiro Mirim, 
Programa Bombeiro Amigo (idosos), Escolinhas de Natação, Escolinha de Futebol, 
Campeonato de Futebol Amador e Bases em conjunto com a Secretaria de Esportes 
do DF, Cooperação Técnica com outros Institutos como o Instituto Reciclando Sons, 
Federação Braziliense de Canoagem (FEBRACAN), Associação de Centro de 
Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE) para distribuição de alimentos 
e convênio com a APAE-DF. Coleta e distribuição de Leite Materno no Programa de 
Aleitamento Materno em conjunto com a Secretaria de Saúde do DF. 

D- Relação de todos os estabelecimentos/unidades da entidade (CNPJ e 
endereço completo de cada uma, inclusive em funcionamento fora do DF) 
CNPJ: 12.687.473/0001-98. Endereço: QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. 
Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610 

 
E- Dados do Representante Legal: 

Nome: Eugênio Cesar Nogueira 

Endereço: Rua 37 Sul, edifício Espanha, apartamento 303, Águas Claras 

Município: Brasília UF: DF CEP: 71.931-540 

Tel.: (61) 3575-0410 Celular: 999013476 

E-mail: eugeniocesar@hotmail.com 

RG: 05178 CBMDF CPF: 491.901.301-97 Data de Nasc: 31/07/1969 

Escolaridade: MESTRE (MESTRADO COMPLETO) E DOUTORANDO EM CURSO 
PELA UnB. 

Período do Mandato: 2018/2022 
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F- Informações Adicionais: 

Entidade sem fins lucrativos que, presta atendimento e assessoramento aos 
beneficiários, bem como as entidades que atuam na defesa e garantia de direitos 
abrangidos pela Lei Federal nº. 8.742/1993, Resolução do CNAS nº 109/2009 e 
Resolução CNAS nº 27/2011. Entidade que atende de forma gratuita, continuada, 
permanente e planejada, prestando serviços, executando programas ou projetos e 
concedendo benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias 
e indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, na forma 
de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinado a crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e/ou idosos. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO - O IBRES, na condição de Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público, apresenta anualmente sua Prestação de Contas ao 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, através da Promotoria de Justiça 
de Fundações e Entidades de Interesse Social, responsável em analisar a referida 
documentação, procedimento regulamentado pela Portaria nº. 448, publicada no 
Diário da Justiça do DF, de 26 de abril de 2001, com base no inciso XXII do artigo 159 
da Lei Complementar nº. 75, de 20 de maio de 1993. 

Constitui-se, sob a denominação de INSTITUTO BOMBEIROS DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL - IBRES, pessoa jurídica de direito privado, sob a 
forma de associação civil com duração indeterminada e sem fins lucrativos e com 
fins não econômicos, com a promoção gratuita da saúde e educação, sem finalidade 
política ou religiosa, não pertencente a classe ou qualquer representação de 
categoria profissional, regida pelo presente Estatuto e pelas demais disposições 
legais, nos termos do inciso VII, artigo 5º da Constituição Federal, nesta data, 25 de 
abril de 2010, com sede em Brasília – DF, fica constituído o Instituto Bombeiros de 
Responsabilidade Social - IBRES, regendo-se por este ESTATUTO e pelas 
disposições legais e regulamentares que lhe sejam pertinentes. 

ENDEREÇO - O IBRES situa-se na QNC 1 Lote 1 Salas 400 a 405, Av. Sandu Norte -  
Taguatinga -DF – CEP 72.115-610. 

 
 
FINALIDADES E OBJETIVOS: 

a) ajudar no desenvolvimento dos programas comunitários desenvolvidos por 
órgãos governamentais mediante a promoção social, buscando a integração e 
assistência social, a educação complementar, a formação de cidadãos solidários e 
conscientes de seus deveres e direitos, a recuperação de valores individuais, 
familiares e sociais, principalmente aos Bombeiros Militares e seus dependentes; 

b) orientar o cidadão nos seus direitos no meio social, por meio de palestras, 
encontros, reuniões e fortalecimento da sua rede social; 

c) promover campanhas de coletas de doações e distribuição do material arrecadado; 
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d) desenvolver atividades que visam bem-estar físico, psicológico e social de 
crianças, adolescentes e idosos inseridos nos programas comunitários; 

e) tornar a problemática social menos dispendiosa para o Estado (Violência, 
Saúde e Educação). 

f) promover estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que 
digam respeito às atividades mencionadas neste artigo; 

g) promover processos de seleção e inclusão de funcionários públicos em órgãos 
públicos, seleção de vestibulares, empregos, com o intuito de atender as classes 
mais carentes da sociedade; 

h) promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 
participação das organizações de que trata esta Lei; 

i) promoção gratuita do esporte e programas de atividade física defesa, 
preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável; 

j) promover encontros, seminários, simpósios e equivalentes; 

k) congregar esforços e estimular o intercâmbio e a cooperação permanentes com 
Instituições de Ensino Superior (IES) para atendimentos das necessidades 
Regionais, Locais e Nacionais; 

l) promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 
m) promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 
participação das organizações de que trata a Lei; 

n) promoção de segurança alimentar e nutricional; 

o) defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

p) promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

q) experimentação,  não  lucrativa,  de  novos  modelos  sócio  produtivos  e  de  
sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

r) promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 
jurídica gratuita de interesse suplementar; mediante formulação de convenio ou 
contrato com advogado (s) ou escritório (s). 

s) promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 
outros valores universais; 

t) promoção  de  ajuda  humanitária,  com  ênfase  no  desenvolvimento  e  execução  
de programas comunitários, planejamento, pesquisa em atividades de Defesa Civil; 
e 

u) promoção do voluntariado. 
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A entidade adota práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, a 
coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens 
pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios. 

 
O presente relatório tem ainda a finalidade de atender os órgãos da 

administração pública do Governo do Distrito Federal, por força dos demais registros 
e títulos. Sua apresentação também é imprescindível, como forma de oferecer 
subsídios nos processos de possíveis parcerias com os diversos órgãos públicos ou 
instituições privadas, bem como o acompanhamento de nossas atividades pelos 
parceiros já existentes. 

 
O IBRES possui vários servidores voluntários que prestam serviço gratuito, 

amparados pela Lei nº 13.019 (que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras 
providências) que trabalham em serviço interno, sendo reembolsados apenas das 
despesas que, comprovadamente, realizam para o exercício da atividade, sendo, 
basicamente, os custos de alimentação, transporte e telecomunicação (cartão de 
telefone celular pré-pago, cartão de orelhão, etc.). 

 
Para as atividades nos núcleos, de instrução militar, cidadania e civismo, já 

temos vários bombeiros militares, pais de beneficiários e outras pessoas da 
comunidade que se prontificaram a prestar serviço voluntário no Programa. 

 
Os bombeiros militares, no âmbito do voluntariado dão, basicamente, Ordem 

Unida, Primeiros Socorros, Técnicas de Salvamento e Técnicas de Prevenção e 
Combate a Incêndios. 

 
As atividades de cidadania e civismo, bem como, os serviços auxiliares 

(preparar e servir o complemento alimentar, deslocamento de carteiras, reforço 
escolar, etc.) serão exercidos, em grande parte, por voluntários da comunidade local 
de cada núcleo e pais de beneficiários. 

São ministradas palestras de Educação no Trânsito, Estatuto da Criança e do 
Adolescentes, Constituição Federal, Direitos do Consumidor, Orientação Sexual, 
Prevenção às Drogas, etc., por autoridades convidadas. 

 
Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 
 
 

 
 
 

Atenciosamente, 

Eugênio Cesar Nogueira 

Presidente do IBRES 
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ATIVIDADES – EVENTOS – COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 

 
Oficina de Prevenção de Quedas para Idosos na Ceilândia. 

 
 

 

IBRES proporcionou lazer, esportes e interação para jovens estudantes de Escolas Públicas 
do DF no Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 
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Reunião com Idosos da cidade do Varjão onde são acompanhados pelo IBRES. 

 

 
Almoço em homenagem ao dia dos Pais no Cruzeiro Velho. 
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Festa Junina do Programa Bombeiro Amigo na cidade de Samambaia. 

 
 

 

Palestra com os idosos do Grupo Calebe sobre Prevenção de 
acidentes domésticos na Universidade de Brasília. 
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Realização de Oficina sobre Quedas para idosos em Ceilândia. 

 
 

 
Participação do IBRES no Dia Internacional de Combate à Violência contra 

a Pessoa Idosa no Centro Presbiteriano Idade e Experiência. 
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Reunião com Professores, Pais e alunos do Centro de Ensino Especial 02 

da 612 Sul para portadores de deficiência visual. 
 

 

 
Alunos do Programa Bombeiro Mirim da Ceilândia em atividade Cívica. 
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Passeio ao Zoológico de Brasília com os idosos do Programa Bombeiro Amigo. 

 
 

 
Crianças do Programa Bombeiro Mirim do Núcleo Bandeirante. 
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Campeonato de Futebol Amador e Bases – Secretaria de Esporte e Lazer DF. 

 
 

 
Parceria com o Instituto Reciclando Sons para distribuição de alimentos. 
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Equipe de Canoagem que representa Brasília. FEBRACAN, parceira do IBRES nos Esportes. 

 
 

 
Circuito de Saúde do IBRES realizado no Riacho Fundo II. 
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