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Phụ Lục 1: Tổng quan về Quản trị Rừng 

Brazil là đất nước với khoảng 463.200.000 ha (54,4% lãnh thổ) được bao phủ bởi rừng tự nhiên và rừng trồng 
– là nước đại diện có diện tích rừng lớn thứ hai trên thế giới; chỉ sau Nga. Trong số 463.200.000 ha, có 
456.100.000 ha là rừng tự nhiên hoặc rừng bản địa (với 325.500.000 ha trong số này là của quần xã sinh vật 
Amazon). Diện tích 7,2 triệu ha rừng còn lại là rừng trồng (năm 2013), trong đó 71% là loài Bạch Đàn, 21.7% 
là loài Thông, và số còn lại được phân cho các loài Keo (Acacia), Hevea brasiliensis (Cao su- để khai thác lấy 
mủ), Schizolobium amazonicum (Paricá), Tectona grandis (Cây Tếch), Araucaria angustifólia (Araucaria), và 

một số loài khác. Khoảng 50% diện tích rừng trồng ở Brazil được chứng chỉ rừng (như FSC và / hoặc PEFC). 
Rừng tự nhiên bao gồm 308 triệu ha rừng công cộng, trong đó 91% là quần xã sinh vật Amazon. Có 
110.960.000 ha diện tích bảo vệ trong khu bảo tồn của Amazon và tổng cộng 124.600.000 ha rừng cộng đồng 
(có thể trùng với một số đơn vị bảo tồn). Có rừng nhượng quyền là 145.000 ha rừng công cộng trong Amazon 
để sử dụng rừng bền vững. 

Từ quan điểm về các loại rừng, các hoạt động quản lý rừng ở Brazil diễn ra trong các khu rừng tự nhiên (rừng 
nhiệt đới) hoặc rừng trồng. Từ quan điểm về quyền sở hữu đất đai, quản lý rừng có thể được thực hiện trên 

đất trên đất công hoặc đất tư nhân. 

Đất công được quản lý là các loại đất có rừng tự nhiên (đất công có rừng trồng không đươc quản lý) và có thể 
được quản lý bởi các công ty tư nhân hoặc các cộng đồng truyền thống. Việc quản lý rừng tự nhiên cũng có 
thể được thực hiện trên đất tư nhân. 

Mặc dù không có sự hạn chế nào về việc ai là người có thể thực hiện việc việc quản lý rừng trồng, thường là 
được quản lý bởi các công ty, nông dân hay gia đình trong một số nơi đặc biệt (ví dụ như trên các vùng đất 

có rừng tự nhiên).  
Tổng khối lượng gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên Amazon hợp pháp được kinh doanh hợp pháp trong năm 
2011 (số liệu gần đây nhất) là 12,9 triệu m³, trong đó 89% có nguồn gốc từ các bang Para, Mato Grosso, và 
Rondonia. Trong cùng năm, sản lượng sản xuất gỗ là khoảng 5,9 triệu m³ với tổng doanh thu 4,3 tỷ reais 
tiền Brazil.  

Việc quản lý rừng của Brazil liên quan đến các tổ chức khác nhau ở ba cấp độ của chính phủ (liên bang, tiểu 
bang và thành phố). Trong chính phủ liên bang, việc quản lý rừng là trách nhiệm trực tiếp của bốn tổ chức: 

Cục Môi trường (MM) có trách nhiệm xây dựng chính sách lâm nghiệp. Cục này hoạt động bằng cách cấp điện 
cho sản xuất lâm nghiệp bền vững và chịu trách nhiệm ký hợp đồng nhượng quyền rừng. Dịch vụ Lâm nghiệp 

Brazil (SFB) là cơ quan hành chính của rừng công cộng của liên bang phụ trách việc sản xuất bền vững về 
hàng hóa và dịch vụ. Đây cũng là nơi đưa ra các thông tin, các chuẩn mực, việc trồng rừng các khu vực rừng. 
Viện Môi trường và phục hồi Tài nguyên Brazin (IBAMA) là tổ chức chịu trách nhiệm kiểm soát môi trường và 
kiểm tra, và cũng có trách nhiệm cấp giấy phép và kiểm soát môi trường của các khu rừng của Brazil trong 
khu vực có thẩm quyền. Viện Bảo tồn Đa dạng Sinh học Chico Mendes (ICMBio) có trách nhiệm đề xuất, thực 

hiện, quản lý, bảo vệ, kiểm tra và giám sát các đơn vị bảo tồn lập bởi chính phủ liên bang.  

Trong phạm vi nhà nước nói chung, các phòng ban nhà nước về môi trường có trách nhiệm xây dựng chính 
sách và tiêu chuẩn rừng, và các cơ quan môi trường bang có trách nhiệm cấp phép, kiểm soát và kiểm tra 
hoạt động và việc bảo tồn rừng. Phạm vi cấp thành phố phải có một cơ cấu quản và bố trí sắp xếp tương tự. 

Các quy định về quản lý các khu rừng tự nhiên nghiêm ngặt hơn so với các rừng trồng, và ở nhiều quốc gia, 
người ta không có nhu cầu cấp giấy phép môi trường cho rừng trồng. Do các diện tích quá rộng lớn, số luật và 

các quy định áp dụng, cũng như những khó khăn trong việc thực hiện kiểm tra, các rủi ro đối với tính hợp 
pháp của gỗ rừng tự nhiên có nguồn gốc là rất lớn so với những gì liên quan đến việc sử dụng rừng trồng - 
minh chứng cho sự phân tích về nguy cơ đối với hai loại rừng (tự nhiên và rừng trồng). 
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Tóm tắt các nguồn gỗ của Brazil 

Phân loại 

rừng 

Loại Giấy phép / 

Cấp phép 

Yêu cầu chính về giấy 

phép (Kế hoạch quản lý 

rừng, kế hoạch khai 

thác hoặc tương tự?) 

Giải thích 

 
Rừng tự nhiên 

 
AUTEF/ AUTEX –

Cho Phép Khai 
Thác Rừng  
 
DOF/ GF – Tài 
Liệu Chứng Minh 

Xuất Xứ của Rừng 
 

Hóa Đơn Tài Chính 
bán hàng gốc   

 
Để hoạt động quản lý 

rừng, cần phải có sự cho 
phép khai thác rừng 
(AUTEF hoặc AUTEX tùy 
thuộc vào Bang).  
Việc vận chuyển trong 

lãnh thổ quốc gia nên 
luôn đi kèm với Hóa Đơn 

Tài Chính Bán Hàng và 
các tài liệu chứng minh 
xuất xứ của rừng (DOF 
hay GF tùy thuộc vào 
Bang). Cần phải có hóa 
đơn nếu xuất khẩu. 

 
Gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên của 

Brazil, khi vận chuyển trong lãnh thổ quốc 
gia, phải luôn đi kèm với hai tài liệu: Tài 
liệu chứng mnih xuất xứ của rừng (DOF, ở 
một số Bang được gọi là Chứng Từ Rừng 
hay GF); và hóa đơn tài chính bán hàng (ở 

thị trường trong nước). Tình trạng pháp lý 
của việc quản lý rừng được thể hiện sự cho 

phép khai thác rừng, có thể là AUTEF hoặc 
AUTEX tùy thuộc vào Bang. Tuy nhiên, luôn 
có nguy cơ gỗ xuất xứ từ một vùng khác 
được phê duyệt AUTEF / AUTEX; do vậy tài 
liệu chứng minh này chỉ là chứng cứ hợp 
pháp  yếu. 

 

Rừng trồng các 
loài ngoại 
nhập  

 

Hóa Đơn Tài Chính 
Bán Hàng 

 

một số trường hợp có thể 
yêu cầu giấy phép môi 
trường để quản lý rừng 
trồng 

 

Sự cần thiết có một  giấy phép môi trường 
để quản lý rừng trồng thì đều khác nhau ở 
mỗi bang. Tuy nhiên, tất cả các hàng hóa 
mua và bán được vận chuyển và giao dịch  

phải kèm với một hóa đơn tài chính bán 
hàng (trong thị trường nội địa). Tất cả gỗ 
xuất khẩu phải có hoá đơn. 

 
Rừng trồng các 

loài bản địa 

 
Tài liệu Chứng 

Minh Xuất Xứ của 
Rừng DOF / GF –/ 
Chứng Từ Rừng/ 
Hóa Đơn Tài Chính 
Bán Hàng 

 
Một số trường hợp có thể 

yêu cầu giấy phép môi 
trường để quản lý rừng 
trồng, bổ sung vào AUTEF 
hoặc AUTEX. 
Việc vận chuyển trong 
lãnh thổ quốc gia nên 

luôn kèm với Hóa Đơn tài 
chính Bán Hàng và các tài 
liệu chứng minh xuất xứ 

của rừng (DOF hay GF tùy 
thuộc vào Bang). 

 
Sự cần thiết có một  giấy phép môi trường 

để quản lý rừng trồng thì đều khác nhau ở 
mỗi bang. 
Trong mọi trường hợp, để vận chuyển gỗ, 
bắt buộc phải có hóa đơn DOF / GF, AUTEF 
/ AUTEX. 
Tất cả hàng hóa mua và bán được vận 

chuyển và giao dịch phải luôn kèm với một 
hóa đơn tài chính bán hàng (trong thị 
trường nội địa). Tất cả các loại gỗ xuất 

khẩu phải có hoá đơn. 
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Phụ lục 2: Các loài cây thương mại chính của Brazil 

Về rừng tự nhiên, những loài chủ yếu đang được khai thác từ năm 2009 như sau. nguồn: 

http://risk.forestlegality.org/content/brazilian-species  

Các loài có giá trị cao: 

 Ipê-amarelo/Brazilian walnut (Tabebuia serratifolia) 

 Ipê-roxo/Brazilian walnut (Tabebuia impetiginosa) 

 Cedro Vermelho/Cedar (Cedrela odorata) 

 Itaúba (Mezilaurus itauba) 

 Freijó (Cordia goeldiana) 

Các loài có giá trị trung bình: 

 Amescla (Protium heptaphyllum) 

 Angelim-pedra (Hymenolobium petraeum) 

 Angelim-vermelho (Dinizia excels) 

 Breu (Protium sp.) 

 Cambará (Vochysia sp.) 

 Cedrinho (Erisma uncinatum) 

 Cedrela (Cedrela sp.) 

 Cerejeira (Torresea acreana) 

 Cumaru (Dipteryx odorata) 

 Cupiúba (Goupia glabra) 

 Garapeira (Apuleia molaris) 

 Goiabão (Pouteria pachycarpa) 

 Jatobá/Brazilian cherry (Hymenaea courbaril) 

 Jequitibá (Cariniana sp.) 

 Louro (Ocotea sp.) 

 Maçaranduba/Massaranduba (Manilkara huberi) 

 Muiracatiara (Astronium sp.) 

 Oiticica (Clarisia racemosa) 

 Pequiá (Caryocar villosum) 

 Peroba (Aspidosperma sp.) 

 Roxinho (Peltogyne sp.) 

 Sucupira (Bowdichia sp.) 

 Tatajuba (Bagassa guianensis) 

 Timborana (Piptadenia sp.) 

Các loài có giá trị thấp: 

 Abiu (Loài Pouteria ) 

 Amapá (Brosimum parinarioides) 

 Amesclão (Trattinnickia burseraefolia) 

 Angelim-amargoso (Vataireopsis speciosa) 

 Angelim-saia (Parkia pendula) 

 Caju (Loài Anacardium) 

 Marupá (Loài Simarouba amara) 

 Copaíba (Loài Copaifera ) 

 Faveira (Loài Parkia) 

 Mandioqueiro (Loài Qualea) 

 Orelha de macaco (Loài Enterolobium schomburgkii) 

 Paricá (Schizolobium amazonicum) 

 Sumaúma (Ceiba pentandra) 

 Tauari (Loài Couratari ) 

 Taxi (Loài Tachigali ) 

 Virola (Loài Virola )  

http://risk.forestlegality.org/content/brazilian-species
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Phụ lục 3: Tổng quan về các tài liệu cần thiết về mặt pháp lý 

NGUYÊN LIỆU NỘI ĐỊA  
Các tài liệu sau đây có thể được coi là các chỉ số ban đầu chủ yếu về tính hợp pháp của rừng được khai thác 

ở Brazil, giúp cung cấp một số thông tin hướng tới sự khẳng định:   

 Công ty là một nhà điều hành hợp pháp trong kinh doanh lâm nghiệp 
 Công ty đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình 
 Tài liệu vận chuyển được ban hành chính thức bởi các cơ quan có liên quan hoặc các nhà cung cấp 

liên quan đến nguồn gốc của gỗ mua. 
  

NHÀ SẢN XUẤT GỖ 

1. Quyền hợp pháp để khai thác: 
 Đăng ký và Thành lập Công ty.   
 Công Ty hoạt động như văn phòng của một Đơn Vị Quản Lý Rừng và có quyền làm như vậy . 

 Kế Hoạch Quản Lý Rừng được phê duyệt  
 Quyền khai thác hàng năm được phê duyệt 
 Công ty đang tuân thủ việc giới hạn khai thác được phép hằng năm và đường kính các loài khai thác 

 

a. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG Ở NÔNG THÔN (LICENÇA DE ACTIVIADE RURAL)  

Chú giải: Đây là một giấy phép mà tất cả các tài sản ở nông thôn cần phải có cho mọi hoạt động 
lâm nghiệp. Đây là một bước cần có trước khi bắt đầu khai thác rừng. 

 

b. GIẤY PHÉP AUTEX (AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL)  
Chú ý: Đây là giấy phép khai thác gỗ và có thể có một tên hơi khác nếu được cấp tại cấp  Bang 
ví dụ như AUTEF ở Bang Pará). Do IBAMA cấp (Viện Môi trường và Tài nguyên Brazil) trong 
trường hợp hoạt động khai thác trên đất liên bang. SEMA cấp (Thư ký về môi trường của Bang) 
trong trường hợp hoạt động khai thác trên đất của Bang. 
Kế hoạch quản lý chung và kế hoạch hoạt động hàng năm sẽ được phê duyệt trước khi tài liệu 

này được ban hành. 

 
2. Thanh toán các khoản thuế và nghĩa vụ liên quan đến khai thác 

 
a. NOTA FISCAL DE COMPRA/VENDA DO PRODUCTO 
Chú ý: Đây là Hóa Đơn Bán Gỗ khúc. Các công ty sẽ phát hành, nhưng phải được gắn với hệ 

thống Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA). 

3. Vận tải và Thương mại 
 

a. DOF / GUIA FLORESTAL (GF1, GF2, GF3) 
Chú ýi: Các Tờ khai của tài liệu gốc (DOF) về kiểm soát buôn bán, vận chuyển gỗ có nguồn gốc từ đất liên 

bang. Do IBAMA ban hành (Viện Môi trường và Tài nguyên Brazil). Điều này cho phép truy xuất các sản 

phẩm tới nơi chế biến và đến tận rừng. DOF có liên quan đến hoạt động khai thác trên đất liên bang. 

Ở cấp Bang, giấy phép được cấp bởi  SEMA (Thư ký về Môi trường của bang). Các tài liệu đi kèm cùng với 

các sản phẩm gỗ là Guia Florestal: GF1 cho gỗ khúc, GF2 cho lâm sản, trừ gỗ khúc (cành nhánh, gỗ vụn, gỗ 

làm hàng rào v.v…) và GF3 cho gỗ xẻ hoặc gỗ bán thành phẩm; các sản phẩm bán thành phẩm; sản phẩm 

ích lợi; Sản phẩm công nghiệp.   

 
NHÀ CHẾ BIẾN GỖ 

1. Đăng ký và Thành lập Công ty.   
2. Công Ty hoạt độnng như văn phòng của một Đơn Vị Quản Lý Rừng và có quyền làm như vậy. 

a. LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Ghi chú: Đây là giấy phép hoạt động. Được IBAMA cấp (Viện Môi trường và Tài nguyên Brazil) Cơ 
quan môi trường Nhà nước. Các công ty chế biến phải có đăng ký kỹ thuật ở IBAMA (Cadastro 

Técnico Federal). 
b. ALVARÁ (MUNICIPAL OPERATING LICENCE FOR INDUSTRY) 
Chú giải: Giấy phép của Thành phố cho hoạt động kinh doanh. Do Cơ quan thành phố cấp (tòa 
thị chính). 
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3. Thanh toán các khoản thuế và lệ phí 
 
a. DOF / GUIA FLORESTAL (GF1, GF2, GF3) 
Chú giải: Các Tờ khai chứng từ gốc (DOF) để kiểm soát buôn bán, vận chuyển gỗ có nguồn gốc 

từ đất liên bang. Do IBAMA (Viện Môi trường và Tài nguyên Brazil) cấp. Điều này cho phép truy 
xuất các sản phẩm đến nơi chế biến và nguồn gốc rừng. DOF có liên quan đến hoạt động khai 
thác trên đất liên bang. 
Ở cấp bang, giấy phép được cấp bởi SEMA (Thư ký về Môi trường bang). Các tài liệu đi kèm cùng 
với các sản phẩm gỗ là Guia Florestal: GF1 cho gỗ khúc, GF2 cho lâm sản, trừ gỗ khúc (gỗ 
nhánh, gỗ vụn, gỗ làm hàng rào v.v…) và GF3 cho tổng gỗ xẻ hoặc gỗ bán thành phẩm; các sản 
phẩm bán thành phẩm; sản phẩm ích lợi; Sản phẩm công nghiệp   
 
Không cần phải có DOF cho tất cả các sản phẩm (một số trường hợp ngoại lệ sẽ áp dụng). 
DOF được ban hành với cả ngày hết hạn: 5 ngày cho vận tải đường bộ bang, 10 ngày đối với vận 
tải đường bộ liên bang (FLA).  

b. NOTA FISCAL DE COMPRA/VENDA DO PRODUCTO 
Chú thích: Đây là Hóa Đơn Bán Gỗ khúc. Các công ty phát hành hóa đơn này, phải gắn với hệ 

thống Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA). 

c. CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL 
Chú thích: Đây là một chứng nhận thông quan đối với lệ phí nói chung và thuế của hoạt động 

công ty nói riêng. Các cơ quan thuế (RECEITA FEDERAL) phát hành nhưng chỉ có thể được các 

công ty đó yêu cầu và thời gian bị giới hạn về hiệu lực. 

 

4. Vận tải và Thương mại 

 
a. DOF / GUIA FLORESTAL (GF1, GF2, GF3) 
Chú thích: Các Tờ khai của tài liệu gốc (DOF) kiểm soát buôn bán và vận chuyển gỗ  từ đất liên 
bang. Do IBAMA (Viện Môi trường và Tài nguyên Brazil) cấp. Điều này cho phép truy các sản 
phẩm truy suất trở lại nơi chế biến và đến tận rừng. DOF có liên quan đến hoạt động khai thác 

trên đất liên bang. 

Ở cấp độ bang, giấy phép được cấp bởi SEMA (Thư ký về Môi trường của bang). Các tài liệu đi 
kèm cùng với các sản phẩm gỗ là Guia Florestal: GF1 cho gỗ tròn, GF2 cho gỗ xẻ và GF3 cho sản 
phẩm hoàn chỉnh.   
 

5. Các nhà nhập khẩu 
 

a. REGISTRO DE IMPORTACÃO (SISCOMEX) 

Chú giải: Mã Đăng Ký Nhập Khẩu (SISCOMEX).   
 

6. Các Nhà Xuất Khẩu 
 
a. REGISTRO DE EXPORTACÃO (SISCOMEX) 
Chú thích: Đăng ký Xuất khẩu (SISCOMEX). Văn phòng hải quan địa phương cấp. 
b. DECLARACÃO DE DESPACHO DE EXPORTACÃO 

Chú thích: Tờ khai Vận Chuyển (Phải gồm có SỐ SISCOMEX). Văn phòng hải quan địa phương 

cấp. 
c. DOF / GUIA FLORESTAL (GF1, GF2, GF3) 
d. Tờ Khai Hải Quan  
e. Hợp Đồng Mua Bán 
f. Danh sách hàng hóa 

g. Hóa Đơn 
h. Vận Đơn 
 
 

CHÚ THÍCH: Có thể không yêu cầu giấy phép khai thác, giấy phép mua, vận chuyển gỗ từ rừng trồng các 

loài ngoại lai (không phải bản địa). 

Chú Ý: thực tế là vật liệu đã được nhập khẩu hợp pháp vào, và tái xuất khẩu từ Brazil, không chứng minh 

cho sự bảo đảm tính hợp pháp của nước xuất xứ của sản phẩm. 
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VÍ DỤ 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG Ở VÙNG NÔNG THÔN (LICENÇA DE ACTIVIADE RURAL) 
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AUTEX (AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL)  
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DOF / GUIA FLORESTAL (GF1) 
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MẪU ĐƠN DOF 
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CERTIDÃO NEGATIVA DA RECEITA FEDERAL 
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NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUCTO 
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ALVARÁ (GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ CHO NGÀNH NGHỀ CÔNG NGHIỆP) 
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LICENÇA DE OPERAÇÃO 
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NOTA FISCAL DE VENDA DO PRODUCTO 
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GF3 
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REGISTRO DE EXPORTACÃO (SISCOMEX) 
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DECLARACÃO DE DESPACHO DE EXPORTACÃO 
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VIỆC ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM TỪ KHÁCH HÀNG 
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DANH SÁCH ĐÓNG GÓI 
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DECLARACÃO DE IMPORTACÃO 
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Phụ lục 4: Luật và quy định 

Trích: http://www.globalforestregistry.org/related_files/download_related_file/90 từ 

http://www.globalforestregistry.org  

Xem thêm: http://risk.forestlegality.org/countries/548/laws và Thực Trạng Quản Lý Rừng Nhiệt Đới năm 

2011 (Juergen Blaser, Alastair Sarre, Duncan Poore và Steven Johnson) của Báo Cáo Kỹ Thuật của Tổ Chức 

Rừng Nhiệt Đời Quốc TẾ ITTO, Series Số 38: 

http://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=2660&no=0&disp=inline  

http://www.globalforestregistry.org/related_files/download_related_file/90
http://www.globalforestregistry.org/
http://risk.forestlegality.org/countries/548/laws
http://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=2660&no=0&disp=inline
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LUẬT MÔI TRƯỜNG VÀ LÂM NGHIỆP 

Luật số 5870/73 - Thêm trong Điều 26 của Luật số 4771  ngày 15 tháng 9 năm 1965, xây dựng Bộ luật Lâm 

nghiệp mới. 

Luật số 7653/88 - sửa đổi các từ ngữ của khoản 18, 27, 33 và 34 của Luật số 5197 ngày 03 tháng 1 năm 

1967, trong đó quy định về bảo vệ động vật hoang dã, và các biện pháp khác. 

Luật số 8974/95 - Điều chỉnh mục II và V của điều 1 khoản 225 của Hiến pháp Liên bang, xây dựng tiêu 

chuẩn cho việc sử dụng kỹ thuật di truyền và môi trường sinh sản của sinh vật biến đổi gen, cho phép các 

chi nhánh điều hành sáng tạo, nằm trong nhiệm kỳ, Ủy ban kỹ thuật an toàn sinh học quốc gia, và các biện 

pháp khác. 

Luật số 10165/00 - Kiểm soát Môi trường và Giám sát Phí - Sửa đổi Luật 6938 ngày 31 tháng 8 năm 1981, 

trong đó quy định các chính sách môi trường quốc gia, mục tiêu, cơ chế xây dựng và thực hiện, và các biện 

pháp khác. 

Luật số 11428/06 - Cung cấp việc sử dụng và bảo vệ thực vật bản địa trong Quần xã sinh vật rừng Đại Tây 

Dương, và các biện pháp khác. 

Luật số 11326/06 - Chính sách Trồng Trọt Gia đình Quốc gia 

Luật số 12651/06 -  ngày 25 tháng 5 năm 2012 – Quy định việc bảo vệ thảm thực vật bản địa; sửa đổi Luật 

Số 6938  ngày 31 Tháng Tám năm 1981, 9393, tính đến ngày 19 tháng mười hai năm 1996, và 11.428  

ngày 22 Tháng 12 2006. bãi bỏ luật số 4771  ngày 15 Tháng 9 năm 1965, và 7754  ngày 14 tháng 4 năm 

1989, và Biện Pháp Tạm Thời số 2166-67  ngày 24 Tháng 8 năm 2001; và các biện pháp khác. 

HƯỚNG DẪN QUY PHẠM - MMA 

Hướng dẫn Quy phạm số 003/03 - Nhận diện các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Brazil có trong 

danh sách phụ lục của Hướng dẫn này, chỉ xem xét với động vật lưỡng cư, chim, động vật không xương sống 

trên cạn, động vật có vú và bò sát. 

Hướng dẫn Quy phạm số 005/04 - Nhận diện các loài bị đe dọa và các loài bị khai thác quá mức, hoặc các 

loài bị đe dọa do khai thác quá mức, động vật thuỷ sinh và cá bao gồm trong các Phụ lục của Hướng dẫn 

Quy phạm này. 

Hướng dẫn Quy phạm số 008/04 – Về việc trồng và việc dẫn đến các loài cây rừng, bản xứ hoặc ngoại lai, 

với mục đích để sản xuất và khai thác, trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi được thay đổi, sử dụng đúng 

mức hay bị bỏ hoàn toàn, nằm bên ngoài Khu bảo tồn ổn định và khu bảo tồn hợp pháp, được miễn nộp các 

thiết kế dự án và kiểm tra kỹ thuật. 

Hướng dẫn Quy phạm số 052/05 - Sửa đổi Phụ lục I và II của Hướng dẫn Quy phạm MMA số 05, tính đến 

ngày 21 tháng năm năm 2004. 

Hướng dẫn Quy phạm số 006/08 – các loài của hệ thực vật được công nhận bị đe dọa tuyệt chủng được liệt 

kê trong Phụ lục I và công nhận những loài thực vật bị đã mất dữ liệu được liệt kê trong Phụ lục II của 

Hướng dẫn này. 

HƯỚNG DẪN QUY PHẠM - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE 

Hướng Dẫn Quy Phạm số 01, tính đến ngày 18 tháng 9 2007, hướng dẫn về quy định, định mức và thủ tục 

cho việc chuẩn bị các kế hoạch quản lý có sự tham gia cho các đơn vị bảo tồn Liên bang loại Khai khoáng dự 

trữ và dự trữ phát triển bền vững. 
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Hướng Dẫn Quy Phạm số 09, tháng 28, năm 2010. Xây dựng các quy định để có giấy phép  ngăn cản sử 

dụng thảm thực vật trong khu rừng quốc gia để thực hiện các công trình, kế hoạch, hoạt động và các dự án 

công ích hoặc lợi ích xã hội, cũng như để sử dụng thay thế đất trong những trường hợp được quy định bởi 

Luật số 9985, tính đến ngày 18 tháng 7 năm 2000, bởi những hành động sáng tạo của các đơn vị bảo tồn và 

Kế hoạch quản lý tương ứng của nó. 

Hướng Dẫn Quy Phạm số 16,  ngày 04 Tháng 8 năm 2011, quy định, thuộc Viện Chico Mendes, hướng dẫn 

và đưa ra thủ tục hành chính đối với sự chấp thuận của Kế hoạch Quản lý Rừng Bền vững (SFMP) của cộng 

đồng cho việc khai thác các nguồn tài nguyên gỗ trong bảo tồn khai khoáng, phát triển bền vững Khu bảo 

tồn và rừng quốc gia. 

HƯỚNG DẪN QUY PHẠM - IBAMA 

Hướng Dẫn Quy Phạm số 169/2008 - Xây dựng và chuẩn hóa các hạng mục sử dụng và quản lý động vật 

hoang dã bị giam nuôi ở Brazil, để đáp về mặt ứng văn hóa xã hội, nghiên cứu khoa học, bảo tồn, triển lãm, 

bảo dưỡng, chăn nuôi, sinh sản, thương mại hóa, giết mổ và chế biến các sản phẩm và mục đích sản phẩm 

phụ có trong Đăng Ký Kỹ Thuật Liên bang (CTF) có khả năng gây ô nhiễm do các hoạt động hoặc người sử 

dụng tài nguyên. 

Hướng Dẫn Quy Phạm số 4, tính đến tháng 8, 2009. Cung cấp quy trình kỹ thuật cho việc sử dụng của thực 

vật trong khu bảo tồn pháp theo một hệ thống quản lý rừng bền vững, và các biện pháp khác. 

HƯỚNG DẪN QUY PHẠM CTNBIO (ỦY BAN KỸ THUẬT AN TOÀN SINH HỌC QUỐC GIA) 

Hướng dẫn Quy phạm số 16/98 - Cung cấp các tiêu chuẩn cho sự phát triển và trình bày bản đồ và phác 

thảo cần thiết cho việc phát hành dự kiến của các sinh vật biến đổi gen - GMO - trong môi trường. 

Hướng dẫn quy phạm số 17/98 - Cung cấp các quy định về các hoạt động nhập khẩu, thương mại, vận 

chuyển, lưu trữ, xử lý, tiêu thụ, phát hành và xử lý sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật GMO. 

HƯỚNG DẪN REGULAMENTORY - BỘ CÔNG VIỆC VÀ VIỆC LÀM 

Hướng dẫn Quy Phạm Regulamentory 31/05 - Nhằm thiết lập các nguyên tắc được quan sát trong môi 

trường tổ chức và làm việc để lập kế hoạch phù hợp và các hoạt động phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, 

lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp với sức khỏe, sự an toàn và môi trường công việc. 

NGHỊ ĐỊNH 

Nghị định số 1298 / 94 - Phê duyệt Quy chế khu rừng quốc gia, và quy định các biện pháp khác. 

Nghị định số 2120 / 97 – quy định các từ ngữ mới cho Khoản 5, 6, 10 và 11 của Nghị định số 99,274  06 

tháng 6 năm 1990, trong đó hướng dẫn Luật Số. 6902  ngày 27 Tháng 4 năm 1981, và 6938  ngày 31 tháng 

8 năm 1981. 

Nghị định số 3179 / 99 - Luật quy định Số 9605/98 (về Tội phạm môi trường) – Quy định các đặc điểm kỹ 

thuật, các hình phạt về hành vi và hoạt động có hại đến môi trường, và các biện pháp khác. 

Nghị định số 3942 / 01 – quy định các từ ngữ mới cho Khoản 4, 5, 6, 7, 10 và 11 của Nghị định số 99.274  

ngày 06 Tháng 6 1990. 

Nghị định số 4339 / 02 - Thiết lập các nguyên tắc và hướng dẫn thi hành các chính sách đa dạng sinh học 

quốc gia. 

Nghị định số 4340 / 02 - Điều chỉnh điều của Luật 9985  ngày 18 tháng7 năm 2000, trong đó thiết lập hệ 

thống đơn vị quốc gia về bảo tồn thiên nhiên - SNUC, và các biện pháp khác. 

Nghị định số 4382 / 02 - Điều chỉnh thuế, kiểm toán, thu thập và quản lý các tài sản thuế lãnh thổ nông 

thôn - ITR. 
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Nghị định số 4613 / 03 - Quy định việc Hội đồng Tài nguyên nước quốc gia, và các biện pháp khác. 

Nghị định số 6040 / 07 - Thiết lập các chính sách quốc gia về phát triển bền vững của truyền thống dân tộc 

và cộng đồng. 

Nghị định số 6469 / 08 - Chấp nhận những Khuyến nghị định số 007 ngày 28 tháng năm 2008, của Hội đồng 

quốc gia về môi trường - CONAMA. 

Nghị định số 6514 / 08 – Quy định về hành vi phạm tội và xử phạt hành chính đối với môi trường, thiết lập 

các thủ tục hành chính liên bang để cân nhắc những vi phạm như vậy và các biện pháp khác 

Nghị định số 6686 / 08 – Điều chỉnh và bổ sung thêm điều khoản của Nghị định số 6514 ngày 22 Tháng 7 

năm 2008, quy định hành vi phạm tội và xử phạt hành chính đối với môi trường và thiết lập các thủ tục hành 

chính liên bang để cân nhắc các vi phạm như vậy. 

 

Nghị định Không số/ 08 - Thành lập Ban Quản lý Chương trình Amazon bền vững - CGPAS. 

Nghị định số 6,792 / 09 – Điều chỉnh và bổ sung thêm điều khoản của Nghị định số 99,274 ngày 06 tháng 6 

năm 1990, để quy định các thành phần và hoạt động của Hội đồng quốc gia về môi trường - CONAMA.  

NGHỊ QUYẾT CONAMA 

Nghị quyết số 411/09 – quy định về các thủ tục kiểm tra của ngành công nghiệp tiêu thụ hoặc chế biến sản 

phẩm gỗ và sản phẩm phụ có nguồn gốc tự nhiên, và việc đặt tên các mẫu hoa văn của họ và hệ số lợi tức 

khối lượng, bao gồm cả than và chất thải nhà máy cưa. 

Nghị quyết số 417/09 – Quy định thông số cơ bản về định nghĩa của thực vật nguyên sinh và giai đoạn kế 

tiếp của thực vật thứ sinh của Sandbank trong rừng Đại Tây Dương và các biện pháp khác. 

Nghị quyết số 420/09 - Quy định các tiêu chí và hướng dẫn giá trị của chất lượng đất như sự hiện diện của 

hóa chất và thiết lập hướng dẫn quản lý môi trường ở các khu vực bị ô nhiễm bởi các chất này do các hoạt 

động của con người. 

Nghị quyết số 423/10 - Quy định các thông số cơ bản để xác định và phân tích các thảm thực vật nguyên 

sinh và các giai đoạn tiếp theo của thảm thực vật thứ sinh ở vùng cao liên kết hoặc bao gồm cả rừng 

Atlantic. 

Nghị quyết số 425/10 - Quy định các tiêu chí cho các đặc tính của các hoạt động và các dự án nông nghiệp 

bền vững của gia đình nông dân, gia đình doanh nhân nông thôn, và các dân tộc truyền thống và cộng đồng, 

vì lợi ích xã hội cho mục đích sản xuất, can thiệp và phục hồi khu vực bảo tồn vĩnh viễn và khu vực giới hạn 

sử dụng khác. 

Nghị quyết số 428/10 - Quy định giấy phép môi trường về việc uỷ quyền của cơ quan chịu trách nhiệm quản 

lý của các đơn vị bảo tồn (CU), đã đề cập tại khoản 3 Điều 36 của Luật số 9985 ngày 18 tháng 7 năm 2000, 

cũng như các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý của UC trong trường hợp giấy phép môi trường của các 

doanh nghiệp không thuộc diện EIA-Rima, và các biện pháp khác. 

Nghị quyết số 429/11 - Quy định việc thu hồi diện tich Bảo Tồn ổn định - PPA #  

BIỆN PHÁP TẠM THỜI 

Biện pháp tạm thời số 571,  từ ngày 25 tháng 5 năm 2012 - Luật sửa đổi 12651, từ ngày 25 tháng 5 năm 

2012, trong đó quy định việc bảo vệ thực vật bản địa; Luật sửa đổi Số 6938 ngày 31 Tháng 8 năm 1981, 

9393, tính đến ngày 19 tháng 12 năm 1996, và 11428 ngày 22 Tháng 12 năm 2006. Bãi bỏ luật số 4771  

ngày 15 Tháng 9 năm 1965, và 7754  ngày 14 tháng 4 năm 1989, và Biện pháp tạm thời số 2166-67 ngày 

24 Tháng 8 năm 2001; và các biện pháp khác. 

PHÁP LỆNH 
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Pháp lệnh số 006-N / 92 – Công nhận danh mục chính thức các loài có nguy cơ tuyệt chủng tại Brazil, thêm 

một loài (Astronium fraxinifolium) vào danh sách được công bố của Pháp lệnh IBAMA số 37-N, ngày 03 

Tháng 4 năm 1992. 

Pháp lệnh số 220/03 - Thành lập Ban Tổng hợp Chính sách môi trường - CIPAM. 

Pháp lệnh số 319/03 - Thiết lập các yêu cầu tối thiểu cho việc công nhận, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, các 

yêu cầu, kinh nghiệm và đào tạo chuyên nghiệp các đánh giá viên về môi trường để thực hiện đánh giá môi 

trường cụ thể. 

Pháp lệnh số 290/04 – Quy định vê quản lý lâu dài Phòng kỹ thuật về các loài nguy cấp và các loài bị khai 

thác quá mức hoặc bị đe dọa với việc khai thác quá mức. 

Pháp lệnh số 182/06 –Sáng tạo trong ban Thư ký về đa dạng sinh học và rừng – SBF , trong năng lực tư 

vấn, Diễn đàn Brazil về nói  Không với Sự Tuyệt Chủng. 

Pháp lệnh số 354/06 - Thành lập Nhóm công tác đề xuất các chính sách, chương trình, công cụ và các hoạt 

động nhằm khuyến khích việc phục hồi và bảo tồn các khu vực bảo tồn ổn định - PPA; đề xuất các chiến lược 

và các công cụ để theo dõi các PPA; kế hoạch các hoạt động sẽ được phát triển cho các chiến dịch quốc gia 

"Vamos das cuidar APPs". 

Pháp lệnh số 357/06 – Theo Bộ môi trường, một ủy ban được thiết lập để đề xuất các quy định để tổng hợp 

các hành động và các vấn đề liên quan của Hội đồng Quốc gia Môi trường, CONAMA và Hội đồng quốc gia tài 

nguyên nước - CNRH,  

Pháp lệnh số 590/07 - Bổ nhiệm các đại diện của các cơ quan và các tổ chức, người giữ chức vu được bổ 

nhiệm để kết hợp Ủy ban Thường trực với Hội đồng Quốc gia Môi trường, CONAMA và Hội đồng quốc gia tài 

nguyên nước - CNRH, được thành lập theo Pháp lệnh số 357, ngày 18 tháng 11 năm 2006. 

Pháp lệnh số 316/09 – Quy định các công cụ thực hiện chính sách đa dạng sinh học quốc gia nhằm mục đích 

bảo tồn và phục hồi các loài bị đe dọa.  

DANH SÁCH CÁC HIỆP ĐỊNH ĐA PHƯƠNG VÀ CÔNG ƯỚC ILO BRAZIL đã phê chuẩn 
Hiệp định đa phương và các Công ước ILO phê chuẩn bởi Brazil (in đậm, dành những người áp dụng trực tiếp 

cho sản xuất lâm nghiệp) 

Công ước số: 

06 về làm việc ban đêm của trẻ em trong các cơ sở công nghiệp, Nghị định ban hành Số 423 ngày 12 tháng 

12 năm 1935. 

11 về quyền tổ chức công đoàn trong nông nghiệp, Nghị định ban hành Số 41721 ngày 25 Tháng 6 năm 

1957. 

12 về bồi thường tai nạn tại nơi làm việc trong nông nghiệp, Nghị định ban hành Số 41721 ngày 25 Tháng 6 

năm 1957. 

14 về tuần nghỉ ngơi trong các cơ sở công nghiệp, phê chuẩn ngày 25 tháng 4 năm 1957, Nghị định ban 

hành Số 41721 ngày 25 tháng 6 năm 1957; không áp dụng phê chuẩn của ngày 05 Tháng 1 năm 1949. 

16 về khám sức khỏe vị thành niên trong lao động hàng hải, Nghị định ban hành Số 1398, tính đến ngày 19 

Tháng 1 năm 1937. 

19 về được điều trị công bằng, Nghị định ban hành Số 41721 ngày 25 Tháng Sáu 1957. 

21 về kiểm tra người nhập cư vào Tàu, Nghị định ban hành Số 20 ngày 18 tháng 6 năm 1965. 

22 về hợp đồng tham gia của Thủy thủ, Nghị định ban hành Số 20 ngày 18 tháng 6 năm 1965. 
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26 về Phương pháp lương cố định mức tối thiểu, cơ quan lập pháp ban hành Nghị định Số 24 ngày 29 Tháng 

5 năm 1965. 

29 về cưỡng bức hoặc bắt buộc lao động, Nghị định ban hành Số 41721 ngày 25 Tháng 6 năm 1957. 

42 về Bồi thường do mắc Bệnh Nghề nghiệp (sửa đổi), Nghị định ban hành Số 1361, tính đến 12 tháng 1 

năm 1937. 

45 về việc làm của phụ nữ vào làm việc ngầm Mỏ, Nghị định ban hành Số 3233  ngày 03 tháng 11 năm 

1938. 

53 về Giấy chứng nhận năng lực của nhân viên hàng Hải, Thuyền, Nghị Định- Luật ban hành Số 477 ngày 08 

tháng 6 năm 1938. 

81 về thanh tra Lao động trong các cơ sở công nghiệp và Thương mại của Nghị định ban hành Số 41.721  

ngày 25 Tháng Sáu 1957. 

88 về Tổ chức dịch vụ việc làm,  Nghị định ban hành Số 41721 ngày 25 Tháng 6 năm 1957. 

89 về làm việc ban đêm của phụ nữ trong các cơ sở công nghiệp (sửa đổi), bởi Nghị định ban hành Số 41721 

ngày 25 tháng 5 năm 1957. 

92 về nơi ở của nhân viên (sửa đổi), Nghị định ban hành Số 36378 ngày 22 tháng 10 năm 1954. 

94 về khoản làm việc trong hợp đồng của các cơ quan công, Nghị định ban hành Số 58818 ngày 14 tháng 7 

năm 1966. 

95 về bảo vệ tiền lương cho người lao động, Nghị định ban hành Số 41721 ngày 25 Tháng 6 năm 1957. 

97 về lao động di cư (sửa đổi), Nghị định ban hành Số 58819 ngày 14 tháng 7 năm 1966 

98 về quyền tổ chức công đoàn và thương lượng tập thể, Nghị định ban hành Số 33196 ngày 29 tháng 6 

năm 1953 

99 về Phương pháp cố định mức lương tối thiểu trong nông nghiệp, Nghị định ban hành Số 41721 ngày 25 

Tháng 6 năm 1957. 

100 về bình đẳng thù lao cho lao động nam và nữ làm ra giá trị ngang nhau, Nghị định ban hành Số 41721  

ngày 25 Tháng 6 năm 1957. 

102 về tiêu chuẩn tối thiểu của an sinh xã hội, bởi Nghị định ban hành Số 269 ngày 19 Tháng 11 năm 2008. 

103 về Hỗ trợ người làm mẹ (xem xét) 

104 về xóa bỏ Xử phạt hình sự với Lao động bản địa, Nghị định ban hành Số 58821 ngày 14 tháng 7 năm 

1966. 

105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức, bởi Nghị định ban hành Số 58.822  14 tháng 7 năm 1966. 

106 về ngày nghỉ trong tuần trong thương mại và văn phòng, Nghị định ban hành Số 58823 ngày 14 tháng 7 

năm 1965. 

111 về phân biệt đối xử việc làm và nghề nghiệp,  Nghị định ban hành Số 62150 ngày 19 Tháng 1 năm 

1968. 

113 về khám sức khỏe ngư dân, Nghị định ban hành Số 58827 ngày 14 tháng 7 năm 1966. 

115 về bảo vệ chống bức xạ, Nghị định ban hành Số 62151 ngày 19 Tháng 1 năm 1968. 

117 về mục tiêu và tiêu chuẩn cơ bản của chính sách xã hội, Nghị định ban hành Số 66496  ngày 27 Tháng 

4 năm 1970. 
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118 về việc được điều trị công bằng với người Brazil và nước ngoài trong các vấn đề an sinh xã hội, bởi Nghị 

định ban hành Số 66497 ngày 27 Tháng 4 năm 1970. 

119 về Bảo vệ các máy móc, bởi Nghị định ban hành Số 1255, tính đến ngày 24 tháng 9 năm 1994. 

120 về vệ sinh trong thương mại và văn phòng, bởi Nghị định ban hành Số 66498  ngày 27 Tháng 4 năm 

1970. 

122 về chính sách việc làm, bởi Nghị định ban hành Số 66499  ngày 27 Tháng 4 năm 1970. 

124 về kiểm tra sức khỏe vị thành niên cho người làm việc dưới hầm mỏ, bởi Nghị định ban hành Số 67342 

ngày 05 Tháng 10 năm 1970. 

125 về giấy chứng nhận năng lực của ngư dân, bởi Nghị định ban hành Số 67341  ngày 05 Tháng 10 năm 

1970. 

126 về việc ở trên tàu cá, bởi Nghị định ban hành Số 2420 ngày 16 tháng 12 năm 1997. 

127 về trọng lượng tối đa của tải trọng, bởi Nghị định ban hành Số 67339 ngày 05 Tháng 10 năm 1970. 

131 về cố định mức tiền lương tối thiểu, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, bởi Nghị định ban hành Số 

89.686  ngày 22 Tháng 5 năm 1984. 

132 về thù lao ngày lễ (sửa đổi), bởi Nghị định ban hành Số 3197 ngày 05 tháng 10 năm 1999. 

133 về việc ở trên tàu của tàu (quy định bổ sung), bởi Nghị định ban hành Số 1257, tính đến ngày 29 tháng 

9 năm 1994. 

134 về phòng ngừa tai nạn lao động cho người đi biển, bởi Nghị định ban hành Số 43, ngày 10 tháng 4 năm 

1995. 

135 về bảo vệ các đại diện của người lao động, bởi Nghị định ban hành Số 131, tính đến ngày 22 tháng 5 

năm 1991. 

136 về Bảo vệ chống lại nguy cơ ngộ độc benzen, bởi Nghị định ban hành Số 1253, tính đến ngày 27 tháng 

9 năm 1994. 

137 về làm việc ở Cảng, bởi Nghị định ban hành Số 1574, tính đến 31 tháng 6 năm 1995. 

138 về Tuổi tối thiểu để nhập học, bởi Nghị định ban hành Số 4134, tính đến ngày 15 tháng 2 năm 2002. 

139 về Phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro nghề nghiệp gây ra bởi các chất hoặc tác nhân gây ung thư, bởi 

Nghị định ban hành Số 157 ngày 02 tháng 6 năm 1991. 

140 về việc thanh toán nghỉ việc để đi học, bởi Nghị định ban hành Số 1298, tính đến ngày 29 tháng 9 năm 

1994. 

141 về Tổ chức lao động nông thôn, bởi Nghị định ban hành Số 1703 ngày 17 tháng 12 1995. 

142 về Nguồn nhân lực phát triển, bởi Nghị định ban hành Số 98656 ngày 21 tháng 12 năm 1989. 

144 về sự tham vấn ba bên về tiêu chuẩn lao động quốc tế, bởi Nghị định ban hành Số 2518, tính đến ngày 

12 Tháng ba 1998. 

145 về việc làm tiếp của thuyền viên, theo Nghị định ban hành Số 128 ngày 22 tháng 5 năm 1991. 

146 về việc nghỉ phép hàng năm cho thuyền viên theo Nghị định ban hành Số 3168, tính đến ngày 14 Tháng 

9 năm 1999. 

147 về tiêu chuẩn tối thiểu cho Hải Thuyền, bởi Nghị định ban hành Số 447 ngày 07 Tháng 2 năm 1992. 
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148 về ô nhiễm không khí, tiếng ồn và tiếng rung, bởi Nghị định ban hành Số 93.413  ngày 15 tháng 10 

năm 1986. 

151 về quyền đoàn kết và quan hệ lao động trong hành chính, bởi Nghị định ban hành số 206 ngày 15 

Tháng Sáu 2010. 

152 về An toàn và Vệ sinh làm việc ở cảng, bởi Nghị định ban hành Số 99534 ngày 19 tháng 9 năm 1990. 

154 về xúc tiến thương lượng tập thể, bởi Nghị định ban hành Số 1256, tính đến ngày 29 tháng 9 năm 1994. 

155 về an toàn và sức khỏe của người lao động, bởi Nghị định ban hành Số 1254, tính đến ngày 29 tháng 9 

năm 1994. 

159 về Phục hồi chức năng công việc và việc làm cho người tàn tật, bởi Nghị định ban hành Số 129  ngày 22 

tháng 5 năm 1991. 

160 về thống kê Lao động (xem xét lại), bởi Nghị định ban hành Số 158  ngày 02 tháng 7 năm 1991. 

161 về dịch vụ y tế của người lao động, bởi Nghị định ban hành Số 127 ngày 22 tháng 5 năm 1991. 

162 về sử dụng an toàn amiăng, bởi Nghị định ban hành Số 126 ngày 22 tháng 5 năm 1991. 

163 về phúc lợi của thuyền viên trên biển và tại cảng, bởi Nghị định ban hành Số 2669, tính đến ngày 15 

Tháng 7 năm 1998. 

164 về bảo vệ sức khỏe và chăm sóc y tế cho người đi biển, bởi Nghị định ban hành Số 2671, tính đến ngày 

15 Tháng 7 năm 1998. 

166 về việc hồi hương của người đi biển, bởi Nghị định ban hành Số 2670, tính đến ngày 15 Tháng 7 năm 

1998. 

167 về An toàn và sức khỏe trong xây dựng, ban hành theo Nghị định Số 6271 ngày 22 tháng 11 năm 2007. 

168 về xúc tiến việc làm và bảo vệ chống thất nghiệp, bởi Nghị định ban hành Số 2682, tính đến ngày 22 

tháng 7 năm 1998. 

169 về người dân bản địa và các bộ lạc, bởi Nghị định ban hành Số 5.051 ngày 19 Tháng 4 năm 2004. 

170 về an toàn tại nơi làm việc với hóa chất, bởi Nghị định ban hành Số 2657, tính đến ngày 03 tháng 7 

năm 1998. 

171 về làm việc ban đêm, bởi Nghị định ban hành Số 5005  ngày 08 tháng 3 năm 2004. 

174 về ngăn ngừa tai nạn công nghiệp nghiêm trọng, bởi Nghị định Số 4,085 ban hành ngày 15 Tháng 1 

năm 2002. 

176 về an toàn và sức khỏe trong các hầm mỏ, bởi Nghị định ban hành Số 6270, tính đến ngày 22 tháng 11 

2007. 

178 về việc Thanh tra điều kiện sống và làm việc của người đi biển, bởi Nghị định ban hành Số 6766, tính 

đến ngày 10 tháng 2 năm 2009. 

182 về cấm các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất và ngay lập tức hành động để loại trừ chúng bằng cách 

ban hành Nghị định Số 3.597,  ngày 12 Tháng 9 năm 2000. 

185 về các tài liệu nhận dạng của người đi biển (sửa đổi), bởi Nghị định ban hành Số 389 ngày 22 tháng 5 

năm 2009. 

 


