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1 Introdução 
 

1.1 O Esquema 
O FSSC 22000 é um esquema de certificação aplicável aos sistemas de gestão da 
segurança de alimentos e alimento animal em conformidade com os requisitos da ISO 
22000/9001, requisitos do Programa de Pré-requisitos específicos do setor (PPRs) e 
requisitos adicionais do Esquema. 

1.2 Propriedade 
A Foundation FSSC 22000 (daqui em diante a Fundação) detém a propriedade e os 
direitos autorais de todos os documentos relacionados ao Esquema e também mantém 
os contratos de licença para todos os órgãos de certificação envolvidos. 

1.3 Idioma 
Em todos os casos a versão em inglês do Esquema é válida.   
 

2 Antecedentes 

2.1 Finalidade do Esquema 
O propósito do Esquema de certificação FSSC 22000 (daqui em diante o Esquema) é 
garantir que o Esquema cumpra continuamente os requisitos internacionais que resultam 
na certificação que garante o fornecimento de produtos seguros aos consumidores no 
mundo todo. 
 

2.2 Objetivo do Sistema 
Estabelecer e manter um Registro preciso e confiável das Organizações Certificadas que 
demonstraram cumprir os requisitos do Esquema. 
 

2.3 Registro de Organizações Certificadas 
1) O Esquema descreve os requisitos para cumprir, avaliar e certificar os sistemas de 

gestão das organizações da cadeia de abastecimento e para garantir a sua 
integridade.   

 
2) Estas certificações são posteriormente registradas no Registro FSSC 22000 de 

Organizações Certificadas. O registro está publicamente acessível. 
 
3) O registro indica que o sistema de gestão da organização está em conformidade com 

os requisitos do Esquema e que a organização é capaz de manter a conformidade 
com estes requisitos.   
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4) O valor agregado para uma organização certificada encontra-se na supervisão pela 
Fundação para garantir que a integridade de todo processo de certificação esteja em 
conformidade com os requisitos do Esquema reconhecidos pela GFSI.  

2.4 Natureza do Esquema 
1) O Esquema é um sistema de certificação completo para os sistemas de gestão de 

segurança de alimentos e alimento animal, que estão em conformidade com os 
sistemas de gestão de segurança de alimentos publicamente disponíveis da Norma 
ISO 22000 ‘Requisitos para qualquer organização na cadeia alimentar’, especificações 
técnicas para os PPRs do setor e requisitos adicionais do Esquema. 

 
2) O Esquema fornece um modelo de certificação que pode ser usado em toda a cadeia 

de abastecimento de alimentos. Pode abranger setores onde tal especificação técnica 
para os PPRs do setor foram desenvolvidas e aceitas.   

 
3) O Esquema segue a descrição da categoria da cadeia de alimentos conforme definido 

na ISO/TS 22003. Uma vez que o desenvolvimento de novas especificações técnicas 
para os PPRs do setor é permanente, o escopo real do Esquema seguirá estes 
desenvolvimentos. 

 
4) A partir de fevereiro de 2010 o Esquema é um sistema reconhecido pela Iniciativa 

Global de Segurança de Alimentos (GFSI).   
 

3 Escopo 
O Esquema destina-se à auditoria, certificação e registro de sistemas de gestão de 
segurança de alimentos para os seguintes escopos e categorias de produto: 
1) Criação de animais para carne, leite, ovos e mel, mas excluindo a captura, caça e 

pesca. 
2) Fabricação de produtos alimentares 

a) Produção de produtos perecíveis de origem animal (por exemplo, produtos de 
carne, aves, ovos, lácteos e peixe/frutos do mar).  

b) Produção de produtos perecíveis de origem vegetal (por exemplo, frutas, sucos 
frescos, legumes, grãos, nozes e sementes comestíveis). 

c) Processamento de produtos perecíveis de origem animal e vegetal (produtos 
mistos; por exemplo, pizza, lasanha, sanduíche, almôndegas, refeição pronta).   

d) Produção de produtos com longa validade à temperatura ambiente (por exemplo, 
produtos enlatados, biscoitos, snacks, óleo, água potável, bebidas, massas, 
farinha, açúcar, sal de qualidade alimentar). 

3) Fabricação de (bio)químicos 
(por exemplo, aditivos de alimentos e alimento animal, vitaminas, minerais, 
bioculturas, aromas, enzimas e auxiliares de processamento, mas excluindo 
pesticidas, drogas, fertilizantes e agentes de limpeza). 

4) Fabricação de embalagens para alimentos e material de embalagem 
(por exemplo, em contato direto e indireto com os alimentos)  

5) Fabricação da alimentos e alimentos para animais  
(por exemplo, alimentos para pets, alimentos para pets cães e gatos, alimentação de 
animais, alimento para peixes) 
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6) Serviços de transporte e armazenamento 
(por exemplo, atividades de armazenamento e transporte em toda a cadeia 
alimentar) 

7) Catering  
Preparações, armazenamento, se aplicável, entrega de alimentos para o consumo, no 
local da preparação ou em uma unidade satélite. 

8) Varejo/atacado  
Fornecimento de produtos alimentares acabados para um cliente (por exemplo, 
varejistas, lojas, atacadistas). 

4 Documentos de referência 
O Sistema baseia-se nos seguintes documento e suas versões futuras:  
1) BSI PAS 222:2011, Programas de pré-requisitos para a segurança de alimentos na 

fabricação de alimentos e alimento para animais 
2) BSI PAS 221:2013, Programas de pré-requisitos para a segurança de alimentos no 

varejo de alimentos 
3) Requisitos de Benchmarking GFSI, Sétima Edição, 2017 
4) ISO 9001:2015, Sistemas de gestão de qualidade – Requisitos 
5) ISO 19011:2011, Diretrizes para a auditoria de sistemas de gestão de qualidade e/ou 

ambiental  
6) ISO 22000:2005, Sistemas de gestão de segurança alimentar – Requisitos para 

qualquer organização na cadeia alimentar  
7) ISO/TS 22002-1:2009, Programas de pré-requisito para a segurança alimentar – 

Parte 1: Fabricação de alimentos 
8) ISO/TS 22002-2:2013, Programas de pré-requisito para a segurança alimentar – 

Parte 2: Catering  
9) ISO/TS 22002-3:2011, Programas de pré-requisito para a segurança alimentar – 

Parte 3: Agropecuária  
10) ISO/TS 22002-4:2013, Programas de pré-requisito para a segurança alimentar – 

Parte 4: Fabricação de embalagem para alimentos  
11) ISO/TS 22002-6:2016, Programas de pré-requisito sobre a segurança de alimentos – 

Parte 6: Produção de ração e alimentos para animais 
12) ISO/TS 22003:2013, Sistemas de gestão de segurança de alimentos – Requisitos 

para os órgãos que realizam a auditoria e certificação de sistemas de gestão de 
segurança de alimentos  

13) ISO 22004:2014, Sistemas de gestão de segurança de alimentos – Diretrizes sobre a 
aplicação da ISO 22000  

14) ISO/IEC 17000:2004, Avaliação da conformidade – Vocabulário e princípios gerais  
15) ISO/IEC 17011:2004, Avaliação da conformidade – Requisitos gerais para os órgãos 

de credenciamento que credenciam órgãos de avaliação de conformidade  
16) ISO/IEC 17021-1:2015, Avaliação da conformidade – Requisitos para os órgãos que 

realizam a auditoria e certificação dos sistemas de gestão 
17) NEN NTA 8059:2016, Programas de pré-requisito sobre a segurança de alimentos 

para o transporte e armazenamento 
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5 Programa de Propriedade, Governança e Integridade 

5.1 Propriedade 
O Sistema pertence, é regido e gerenciado pela Foundation FSSC 22000, com sede em 
Gorinchem, Stephensonweg 14, 4207 HB, Holanda, registrada na Câmara de Comércio 
sob o número 64112403. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Os estatutos, conforme depositados na Câmara do Comércio, estão descritos a seguir. 
 

5.2 Artigos 

Artigo 1: a Fundação  
 
1.1 A Fundação tem como seus objetivos estatutários:  

a. Promover a aplicação de sistemas de segurança de alimentos e gestão de 
qualidade;   

b. Desenvolver, preparar, gerenciar e alterar a certificação de segurança de 
alimentos e os sistemas de inspeção na área de segurança de alimentos e 
qualidade;   

c. Promover o reconhecimento nacional e internacional e a aceitação geral dos 
sistemas que desenvolveu para a segurança de alimentos e qualidade;   

d. Executar campanhas informativas e fornecer informações sobre segurança de 
alimentos e qualidade; 

 

 

 

   

Conselho de  
Administração 

Conselho de Partes 
Interessadas 

Operações 

Assessores de PI Comunicação Programa de Integridade 

 Comitê Consultivo 

Comitê de Sanção 
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e. Prestar serviços de suporte para a certificação de sistemas de segurança de 
alimentos na área de segurança de alimentos e qualidade;   

f. Executar todas as outras ações que estejam relacionadas no sentido mais amplo 
possível com o mencionado antes ou que de alguma forma possam ser benéficas 
a estas. 

 
1.2 A Fundação se esforça para atingir estes objetivos ao:   

a. Celebrar acordos com órgãos de certificação; 
b. Tomar as medidas adequadas em caso de abuso ou uso indevido dos certificados 

emitidos pelos órgãos de certificação acreditados;   
c. Tomar as medidas adequadas em caso de abuso ou uso indevido do logotipo da 

Fundação; 
d. Apoiar, supervisionar e financiar outras fundações e organizações que se 

esforçam para atingir objetivos similares ou parcialmente similares aos 
mencionados neste Artigo.   

  

Artigo 2. O Conselho de Administração 
2.1 O conselho de administração da Fundação, daqui em diante designado como “o 

Conselho”, consiste em pelo menos três membros.     
 
2.2 O Conselho nunca pode consistir de uma maioria de membros que representam os 

interesses de um dos grupos de partes interessadas envolvidas. Os grupos de 
partes interessadas neste contexto são partes interessadas ou órgãos de 
certificação ou detentores de certificados ou organizações que pretendem ser 
titulares da certificação.   

 
2.3  O Conselho deve preencher quaisquer vagas que possam surgir com a devida 

observância do acima exposto. As nomeações são feitas por resolução do Conselho.   
 
2.4  Os membros do Conselho têm mandatos de 5 anos. Podem ser reconduzidos em 

suas funções apenas duas vezes. Desta forma, somente tornam-se elegíveis para a 
nomeação para o Conselho pelo menos um ano após o término de seu último 
mandato. O Conselho deverá usar o prazo prescrito para elaborar uma lista de 
aposentadoria. Além disso, o Conselho deve assegurar que as saídas ao final do 
mandato não coloquem em risco o seu funcionamento equilibrado. Por esta razão o 
Conselho deverá decidir caso a caso se pode estender o mandato de um membro 
por um período não superior a um ano.    

 
2.5  O Conselho deverá eleger um presidente e um tesoureiro entre os seus membros. 

O Conselho também deverá nomear um secretário para realizar todas as atividades 
administrativas necessárias. A mesma pessoa pode ter a função de secretário e 
tesoureiro. O Conselho pode nomear substitutos para o presidente, secretário e/ou 
tesoureiro entre os seus membros. Os substitutos exercem estas funções durante a 
ausência dos titulares ou sua incapacidade para agir. Caso o secretário não seja 
um membro do Conselho, ele/ela apenas deverá ter um papel consultivo. 

 

Artigo 3: Representação 
3.1  A Fundação é representada pelo Conselho ou dois membros do Conselho atuando 

conjuntamente.    
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3.2  O Conselho pode conceder a um membro do Conselho ou a um terceiro uma 
procuração para representar a Fundação dentro dos limites da procuração e as 
limitações desta Parte do Esquema e/ou legislação aplicável. 

 

Artigo 4: Reuniões do Conselho 
4.1 O Conselho deverá se reunir pelo menos uma vez a cada ano e, além disso, 

sempre que o Presidente ou pelo menos dois membros do Conselho o considerem 
necessário.    

 
4.2  Os membros do conselho têm o direito que outro membro do Conselho os 

represente em uma reunião após tal autorização por escrito ser fornecida e que o 
Presidente da reunião considere suficiente. Um membro do Conselho só pode atuar 
como procurador de outro membro do Conselho. 

 
4.3  Se o mesmo foi mencionado na convocação, cada membro do Conselho tem o 

direito, pessoalmente ou através de uma procuração por escrito, através de um 
meio eletrônico de comunicação, por exemplo, através de uma conferência ou 
vídeo chamada, de participar na reunião do Conselho, a usar a palavra na reunião, 
e exercer o direito de voto, uma vez que o membro do Conselho possa ser 
identificado através dos meios eletrônicos de comunicação, possa tomar 
conhecimento dos procedimentos da reunião diretamente e possa participar em 
todas as deliberações.   

 
4.4. O Conselho está autorizado a definir as condições para o uso de meios eletrônicos 

de comunicação. Se o conselho exerce essa autoridade, as condições deverão ser 
publicadas na convocação. 

 

Artigo 5: Tomada de decisões do Conselho  
5.1  O Conselho pode aprovar resoluções dentro e fora das reuniões.  A menos que 

estes artigos estipulem o contrário, a resolução só pode ser aprovada em uma 
reunião em que a maioria dos membros atuais estejam presentes. Uma decisão 
tomada fora de uma reunião exige a unanimidade de votos escritos de todos os 
membros atuais do Conselho. 
Se as disposições destes artigos sobre a convocação para a reunião foram violados, 
o Conselho ainda pode aprovar resoluções de forma juridicamente válida, desde 
que os membros do Conselho não presentes na reunião tenham declarado por 
escrito antes da reunião que eles não têm nada contra a tomada de decisões.    

 
5.2  A votação será oral, a menos que um membro do Conselho solicite um voto 

escrito.    
 
5.3  A menos que estes artigos determinem o contrário, o Conselho deverá adotar 

propostas por maioria simples de votos expressos.    
 
5.4  Se não houver uma maioria no caso da primeira votação sobre a nomeação de 

pessoas, uma nova votação será realizada.  Se a maioria não é alcançada após a 
segunda votação, um voto provisório decidirá quais pessoas permanecerão na 
disputa.    
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Se uma votação em pessoas resultar em um empate, lotes serão sorteados para 
decidir quem foi eleito; se uma eleição sobre outros itens resultar em votação 
empatada, a proposta será rejeitada. 

 

Artigo 6: Conselho de Partes Interessadas  
6.1  O Conselho nomeia um Conselho de Partes Interessadas, doravante denominado 

como “CPI”, do qual determina o número de membros e deve nomear ou 
reconduzir o seu Presidente. Um membro do Conselho não pode ser nomeado 
como membro do CPI, mas o secretário da Fundação pode atuar como Secretário 
do CPI, tendo um papel consultivo, não tendo quaisquer direitos de voto. O 
Presidente conduz as reuniões do CPI e deverá ser independente. O CPI é 
composto por representantes das partes interessadas no domínio da certificação 
FSSC 22000, acreditação e promoção.   

 
6.2  O CPI assessora o Conselho na concepção, desenvolvimento, alterações e emenda 

do Esquema, incluindo a interpretação das cláusulas, escopos, acreditações, 
métodos de trabalho, métodos e frequência com o qual os órgãos de certificação 
são inspecionados, procedimentos de reclamação e padrões de especialização dos 
auditores.   

 
6.3  O Conselho deverá adotar o conselho do CPI referido no item 6.2 deste artigo, a 

menos que esteja em conflito com quaisquer disposições estatutárias, ou esteja em 
conflito com qualquer requisito que a Fundação deva cumprir no contexto da 
acreditação, ou se o Conselho é da opinião que, considerando todos os interesses 
relevantes de todas as partes interessadas, os interesses da Fundação sejam 
opostos à adoção da sugestão.  Neste caso, a Fundação deverá informar o CPI por 
escrito, tendo o CPI o direito de convocar uma reunião para discutir isso. 

 
6.4   Com relação ao Artigo 9, parágrafo 3 dos Estatutos da Fundação, o CPI deverá, a 

partir de seus membros, nomear um Comitê de Sanção, consistindo de pelo menos 
3 membros e presidida pelo presidente independente do CPI. O Comitê tem a 
tarefa de decidir em nome do CPI sobre as sanções a serem impostas aos órgãos 
de certificação licenciados em conformidade com o Programa de Integridade e 
Política de Sanção conforme estabelecido pelo CPI.  

 
6.5   O CPI pode nomear um Comitê Consultivo que pode incluir membros do CPI, 

peritos externos, representantes de organizações de grupo de órgãos de 
certificação, representantes da indústria, representantes de instituições científicas 
e públicas, para aconselhar o CPI sobre as decisões a serem tomadas com relação 
aos conteúdos e a aplicação do Sistema. O BoS deverá em qualquer caso, 
considerar tais conselhos, mas não é obrigado a segui-los. 

 
6.6  O CPI decidirá sobre os Termos de Referência para os Comitês de Sansão e 

Consultivo. 
 

Artigo 7: Programa de Integridade FSSC 22000 
7.1  O Programa de Integridade FSSC 22000 consiste dos seguintes elementos: 

a. Contrato padrão com os órgãos de certificação, 
b. Um programa de análises documentais conduzidas por KPI de relatórios de 

auditoria completa, conforme determinado pelo Conselho, 
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c. Um programa de análises conduzidas de KPI de relatórios de auditoria, 
conforme determinado pelo Conselho, 

d. Registro de todos os auditores qualificados sob o Esquema, 
e. Um programa de auditorias documentais e supervisionadas conforme 

determinado pelo Conselho, 
f. Um programa para auditorias sem aviso prévio obrigatórias por órgãos de 

certificação contratados, conforme determinado pelo Conselho, 
g. Todos os demais programas, procedimentos e medidas que, a qualquer 

momento, podem ser exigidos pela versão atual dos requisitos definidos pela 
Iniciativa Global para a Segurança de Alimentos. 

 
7.2 A Fundação deverá nomear um perito independente para avaliar os resultados dos 

programas acima mencionados, reportando-se ao Conselho. 
 
7.3  O Conselho deverá manter uma política de sansão consistindo de um sistema de 

avisos por escrito e cartões amarelos e vermelhos, com base nas conclusões 
maiores e menores nos programas.   

 
7.4 As partes diretamente interessadas podem interpor recurso por escrito contra as 

decisões de sansão tomadas pelo Conselho. 
 
7.5  O Conselho tornará pública a maneira pela qual qualquer parte interessada pode 

apresentar reclamações contra qualquer dos aspectos do Sistema. 
 
7.6  A Fundação deverá manter um registro público de todos os certificados 

devidamente emitidos com base no Esquema, protegendo todas as informações 
sobre as organizações certificadas que devem ser tratadas como confidenciais. 

 
7.7  O Conselho poderá, em consulta com o CPI, decidir sobre disposições específicas 

sobre a acreditação dos OCs e memorando de entendimento entre a Fundação e 
órgãos de acreditação, que podem ir além das disposições previstas no Esquema. 

 
7.8  O contrato padrão com os órgãos de certificação mencionados acima deverão 

conter as disposições para o uso do logotipo FSSC 22000. 
 

Artigo 8: Demais disposições estatutárias e requisitos 
Os Estatutos da Fundação contêm disposições e requisitos adicionais relativos à 
propriedade e governança sobre a Fundação e o Esquema. Estes Estatutos estão 
publicamente disponíveis no Registro da Câmara de Comércio em Gorinchem, Holanda, 
sob o número 64112403. Tais disposições e requisitos adicionais fazem parte do 
Esquema uma vez que podem estar relacionados a direitos e obrigações de partes 
interessadas diretas e indiretas no Esquema.    
 


