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ESQUEMA FSSC 22000

VERSÃO 5.1

ANEXO 4: MODELOS DE CERTIFICADO DO OC
TRADUÇÕES
Esteja ciente de que, no caso de traduções dos documentos do esquema FSSC 22000, a
versão em inglês é a oficial e vinculativa.

Anexo 4: Modelos de Certificado do OC

INTRODUÇÃO
Os certificados FSSC 22000 devem basear-se nos modelos deste Anexo.
O conteúdo do certificado deve corresponder ao modelo e requisitos da Parte III, seção 7.2.
O layout do certificado fica a critério do OC.
Quando a organização certificada requerer uma cópia do certificado FSSC 22000 em outra língua,
os seguintes requisitos devem ser atendidos:
a) O certificado em inglês continua sendo a versão original e válida do certificado e é a versão
carregada no Portal;
b) A cópia traduzida do certificado deve ser uma representação completa e fiel da versão em
inglês e atender aos requisitos deste Anexo;
c) O OC deve ter um sistema implementado para gerenciar cópias traduzidas de certificados
e garantir que as traduções sejam corretas e precisas.
Modelos neste Anexo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FSSC 22000 para sites únicos
FSSC 22000 com sede (consulte a Parte III, seção 5.2.1)
FSSC 22000 com atividades off-site (consulte Parte III, seção 5.2.2)
FSSC 22000 com atividades em multi-sites (consulte a Parte III, seção 5.3)
FSSC 22000-Qualidade para sites únicos
FSSC 22000-Qualidade com sede
FSSC 22000-Qualidade com atividades off-site
FSSC 22000-Qualidade com atividades em multi-sites

Nota: para Organizações com atividades off-site, a lista de locais e atividades pode ser inserida
em um anexo ao certificado.
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Alterações
Primeira publicação da V5.1

FSSC 22000 Versão 5.1 | fevereiro 2021

a) Requisitos adicionados para cópias traduzidas de
certificados FSSC 22000;
b) Versão alterada de V5.0 para V5.1;
c) Rodapé atualizado - substituída “validade” por
“Autenticidade”;
d) Modelos de atividades multi-sites – alterado “lista de
atividades” para “escopo do site”.
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FSSC 22000

O Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos da

Nome da Empresa
em

Local, País
foi avaliado e determinado que está em conformidade
com os requisitos da

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000
O Sistema de Certificação para os sistemas de gestão de segurança de alimentos consiste dos
seguintes elementos: ISO 22000: 2018, “nome da(s) norma(s) PPR aplicável” (por exemplo, ISO/TS
22002-1:2009) e Requisitos adicionais FSSC 22000 (versão 5.1).

Este certificado se aplica ao escopo de:

Declaração do Escopo
[processo/atividades, descrição do produto e/ou serviço]
Subcategoria da Cadeia Alimentar
[consultar tabela na seção 3 da Parte 1]
Número de registro do certificado:
Data de decisão da certificação:
Data da certificação inicial:

Autorizado por:

Data de emissão:

Cargo do signatário

Marca do OA

Válido até:
Emitido por:
Nome e endereço do organismo de certificação

Logo do OC

A autenticidade deste certificado pode ser verificada no banco de dados da FSSC 22000 de
Organizações Certificadas disponível em www.fssc22000.com
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FSSC 22000 COM SEDE

O Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos da

Nome da Empresa
em

Local, País
foi avaliado e determinado que está em conformidade
com os requisitos da

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000
O Sistema de Certificação para os sistemas de gestão de segurança de alimentos consiste dos
seguintes elementos: ISO 22000: 2018, “nome da(s) norma(s) PPR aplicável” (por exemplo, ISO/TS
22002-1:2009) e Requisitos adicionais FSSC 22000 (versão 5.1).

Este certificado se aplica ao escopo de:

Declaração do Escopo
[processo/atividades, descrição do produto e/ou serviço]
Subcategoria da Cadeia Alimentar
[consultar tabela na seção 3 da Parte 1]
Esta auditoria incluiu os seguintes processos SGSA centrais gerenciados por (nome e local da
sede):
(descrever os processos SGSA auditados na sede)
Número de registro do certificado:
Data de decisão da certificação:
Data da certificação inicial:

Autorizado por:

Data de emissão:

Cargo do signatário

Marca do OA

Válido até:
Emitido por:
Nome e endereço do organismo de certificação

Logo do OC

A autenticidade deste certificado pode ser verificada no banco de dados da FSSC 22000 de
Organizações Certificadas disponível em www.fssc22000.com
FSSC 22000 Versão 5.1 | fevereiro 2021
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FSSC 22000 COM ATIVIDADES OFF-SITE

O Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos da

Nome da Empresa
em

Local, País
foi avaliado e determinado que está em conformidade
com os requisitos da

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000
O Sistema de Certificação para os sistemas de gestão de segurança de alimentos consiste dos
seguintes elementos: ISO 22000: 2018, “nome da(s) norma(s) PPR aplicável” (por exemplo, ISO/TS
22002-1:2009) e Requisitos adicionais FSSC 22000 (versão 5.1).

Este certificado se aplica ao escopo de:

Declaração do Escopo
[processo/atividades, descrição do produto e/ou serviço]
Subcategoria da Cadeia Alimentar
[consultar tabela na seção 3 da Parte 1]
Esta auditoria incluiu as seguintes atividades off-site em (locais):
(descrever os processos SGSA auditados no local)
Número de registro do certificado:
Data de decisão da certificação:
Data da certificação inicial:

Autorizado por:

Data de emissão:

Cargo do signatário

Marca do OA

Válido até:
Emitido por:
Nome e endereço do organismo de certificação

Logo do OC

A autenticidade deste certificado pode ser verificada no banco de dados da FSSC 22000 de
Organizações Certificadas disponível em www.fssc22000.com

FSSC 22000 Versão 5.1 | fevereiro 2021

4 de 11

Anexo 4: Modelos de Certificado do OC

4

FSSC 22000 COM ATIVIDADES EM MULTISITES

O Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos da

Nome da Empresa
em

Local, País
foi avaliado e determinado que está em conformidade
com os requisitos da

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000
O Sistema de Certificação para os sistemas de gestão de segurança de alimentos consiste dos
seguintes elementos: ISO 22000: 2018, “nome da(s) norma(s) PPR aplicável” (por exemplo, ISO/TS
22002-1:2009) e Requisitos adicionais FSSC 22000 (versão 5.1).

Este certificado se aplica ao escopo de:

Declaração do Escopo
[processo/atividades, descrição do produto e/ou serviço]
Subcategoria da Cadeia Alimentar
[consultar tabela na seção 3 da Parte 1]
Esta auditoria incluiu atividades em multi-sites como detalhado no Anexo I
(quando aplicável para E e FI) Amostragem foi realizada (não reconhecido pela GFSI)
Número de registro do certificado:
Data de decisão da certificação:
Data da certificação inicial:

Autorizado por:

Data de emissão:

Cargo do signatário

Marca do OA

Válido até:
Emitido por:
Nome e endereço do organismo de certificação

Logo do OC

A autenticidade deste certificado pode ser verificada no banco de dados da FSSC 22000 de
Organizações Certificadas disponível em www.fssc22000.com
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ANEXO

Nome da empresa:
Número de registro do certificado:

Válido até:

Nome do site
Endereço do site
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Emitido por:
Nome e endereço do organismo de certificação

FSSC 22000 Versão 5.1 | fevereiro 2021
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FSSC 22000-QUALIDADE

O Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos e Qualidade da

Nome da Empresa
em

Local, País
foi avaliado e determinado que está em conformidade
com os requisitos da

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000-Qualidade
O Sistema de Certificação para os sistemas de gestão de segurança de alimentos e qualidade
consiste dos seguintes elementos: ISO 22000: 2018, ISO 9001:2015 “nome da(s) norma(s) PPR
aplicável” (por exemplo, ISO/TS 22002-1:2009) e Requisitos adicionais FSSC 22000 (versão 5.1).

Este certificado se aplica ao escopo de:

Declaração do Escopo
[processo/atividades, descrição do produto e/ou serviço]
Subcategoria da Cadeia Alimentar
[consultar tabela na seção 3 da Parte 1]
Número de registro do certificado:
Data de decisão da certificação:
Data da certificação inicial:

Autorizado por:

Data de emissão:

Cargo do signatário

Marca do OA

Válido até:
Emitido por:
Nome e endereço do organismo de certificação

Logo do OC

A autenticidade deste certificado pode ser verificada no banco de dados da FSSC 22000 de
Organizações Certificadas disponível em www.fssc22000.com
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FSSC 22000-QUALITY COM SEDE

O Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos da

Nome da Empresa
em

Local, País
foi avaliado e determinado que está em conformidade
com os requisitos da

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000-Qualidade
O Sistema de Certificação para os sistemas de gestão de segurança de alimentos consiste dos
seguintes elementos: ISO 22000: 2018, ISO 9001:2015 “nome da(s) norma(s) PPR aplicável” (por
exemplo, ISO/TS 22002-1:2009) e Requisitos adicionais FSSC 22000 (versão 5.1).

Este certificado se aplica ao escopo de:

Declaração do Escopo
[processo/atividades, descrição do produto e/ou serviço]
Subcategoria da Cadeia Alimentar
[consultar tabela na seção 3 da Parte 1]
Esta auditoria incluiu os seguintes processos SGSA centrais gerenciados por (
nome e local da sede):
(descrever os processos SGSA auditados na sede)
Número de registro do certificado:
Data de decisão da certificação:
Data da certificação inicial:

Autorizado por:

Data de emissão:

Cargo do signatário

Marca do OA

Válido até:
Emitido por:
Nome e endereço do organismo de certificação

Logo do OC

A autenticidade deste certificado pode ser verificada no banco de dados da FSSC 22000 de
Organizações Certificadas disponível em www.fssc22000.com
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FSSC 22000-QUALITY COM ATIVIDADES
OFF-SITE

O Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos da

Nome da Empresa
em

Local, País
foi avaliado e determinado que está em conformidade
com os requisitos da

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000-Qualidade
O Sistema de Certificação para os sistemas de gestão de segurança de alimentos consiste dos
seguintes elementos: ISO 22000: 2018, ISO 9001:2015 “nome da(s) norma(s) PPR aplicável” (por
exemplo, ISO/TS 22002-1:2009) e Requisitos adicionais FSSC 22000 (versão 5.1).

Este certificado se aplica ao escopo de:

Declaração do Escopo
[processo/atividades, descrição do produto e/ou serviço]
Subcategoria da Cadeia Alimentar
[consultar tabela na seção 3 da Parte 1]
Esta auditoria incluiu as seguintes atividades off-site em (locais):
(descrever os processos SGSA auditados no local)
Número de registro do certificado:
Data de decisão da certificação:
Data da certificação inicial:

Autorizado por:

Data de emissão:

Cargo do signatário

Marca do OA

Válido até:
Emitido por:
Nome e endereço do organismo de certificação

Logo do OC

A autenticidade deste certificado pode ser verificada no banco de dados da FSSC 22000 de
Organizações Certificadas disponível em www.fssc22000.com
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FSSC 22000-QUALITY COM ATIVIDADES EM
MULTI-SITES

O Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos da

Nome da Empresa
em

Local, País
foi avaliado e determinado que está em conformidade
com os requisitos da

Food Safety System Certification 22000
FSSC 22000-Qualidade
O Sistema de Certificação para os sistemas de gestão de segurança de alimentos consiste dos
seguintes elementos: ISO 22000: 2018, ISO 9001:2015, “nome da(s) norma(s) PPR aplicável” (por
exemplo, ISO/TS 22002-1:2009) e Requisitos adicionais FSSC 22000 (versão 5.1).

Este certificado se aplica ao escopo de:

Declaração do Escopo
[processo/atividades, descrição do produto e/ou serviço]
Subcategoria da Cadeia Alimentar
[consultar tabela na seção 3 da Parte 1]
Esta auditoria incluiu atividades em multi-sites como detalhado no Anexo I
Número de registro do certificado:
Data de decisão da certificação:
Data da certificação inicial:

Autorizado por:

Data de emissão:

Cargo do signatário

Marca do OA

Válido até:
Emitido por:
Nome e endereço do organismo de certificação

Logo do OC

A autenticidade deste certificado pode ser verificada no banco de dados da FSSC 22000 de
Organizações Certificadas disponível em www.fssc22000.com
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ANEXO

Nome da empresa:
Número de registro do certificado:

Válido até:

Nome do site
Endereço do site
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Nome do site
Endereço
Escopo do site
Emitido por:
Nome e endereço do organismo de certificação
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