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1. OBJETIVO / PURPOSE
O objetivo desta instrução é de como usar selos/logotipos Halal, para as empresas que são
certificadas no âmbito da certificação do sistema Halal executada pela SIILHalal.
The purpose of this instruction is how to use Halal seals / logos, for companies that are certified by
the Halal system certification performed by SIILHalal.

2. APLICAÇÃO / APLICATION
Esta instrução observa a base do uso de dimensões adequadas do Logotipo de Certificação Halal.
This instruction observes the basis for using appropriate dimensions of the Halal Certification Logo

3. ÁREAS ENVOLVIDAS / INVOLVED AREAS
Todos os Clientes da SIILHalal.
All clientes of SIILHalal

4. DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE ENVOLVIDOS / DOCUMENTS
Sigla / Initials Nome / Name
PRO COM 001 - Procedimento para Comitê de Apelos e Reclamações / Appeals and Complaints
Committee Procedure
5. DEFINIÇÕES / DEFINITION
Certificado: Documento que ilustra o escopo de certificação.
Marca: O nome da empresa “SIILHalal Serviço de Inspeção Islâmica”.
Logo: A(s) Logomarca(s) da SIILHalal.
Certificate: Document illustrating the scope of certification.
Brand Name: The company name “SIILHalal Islamic Inspection Service”.
Logo: The SIILHalal Logo(s).

6. PROCEDIMENTOS / PROCEDURE
A SIILHalal deve tomar precauções razoáveis para controlar o uso de seus Certificados Halal e
Marca/Logo Halal por clientes.
SIILHalal must take reasonable precautions to control the use of its Halal Certificates and Halal
Mark / Logo by customers.
A SIILHalal tomará medidas e tratará referências incorretas ao status de certificação ou uso
enganoso de documentos de certificação, marcas ou relatórios de auditoria por clientes certificados.
SIILHalal will take action and treat incorrect references to certification status or misleading use of
certification documents, marks or audit reports by certified customers.
A ação pode incluir solicitações de correção e ação corretiva, suspensão, retirada de certificação,
publicação da transgressão e, se necessário, ações legais conforme descrito no contrato com o cliente com
cláusulas que indicam o uso indevido do selo e suas condições aplicáveis.
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The action may include remedial and corrective action requests, suspension, withdrawal of
certification, publication of the infringement and, if necessary, legal action as described in the customer
agreement with clauses indicating improper use of the seal and its applicable conditions
6.1. Logomarcas SIILHalal / SIILHalal’s Logos

A logomarca da SIIL, padrão de cores, tamanho e forma de aplicação será enviado ao cliente
posteriormente a aprovação da certificação.
The SIIL's logo, color standard, size and form of application will be sent to the customer after
certification approval.
6.2. Propriedade Intelectual / Intellectual Property
A Marca/Selo SIILHalal é a única propriedade intelectual da SIILHalal e só pode ser usado por
uma empresa quando tiver um produto certificado, levando-se em consideração as etapas nos quais segue
os critérios de análise, auditoria e decisão de acordo com os princípios islâmicos e sob aspectos em
conformidade Halal. Mediante escopo de certificação, dentro do prazo válido pelo contrato e/ou
certificado de habilitação halal, será entendido em concordância sobre os termos e instruções para o Uso
do Certificado Halal e Marca/Selo Halal.
The SIILHalal Mark / Seal is the sole intellectual property of SIILHalal and may only be used by a
company when it has a certified product, taking into account the steps in which it follows the criteria of
analysis, audit and decision in accordance with Islamic principles and under aspects according Halal by
scope of certification, within the valid term of the halal contract and / or certificate, you will be deemed to
agree to the terms and instructions for the use of the Halal Certificate and Halal Mark / Seal
6.3. Responsabilidades da SIILHalal / SIILHalal Responsibilities
a) A SIILHalal tem uma política que controla qualquer marca/selo que autoriza o uso por clientes
certificados.
b) A marca/selo SIILHalal é concedida somente após a decisão unânime do comitê de certificação
da SIILHalal.
c) Cada certificado de cliente é rastreável através do site oficial da SIILHalal.
d) A SIILHalal não permite que a marca/selo seja aplicada a testes de laboratório, calibração ou
relatórios de inspeção.
e) As informações não confidenciais relativas a um cliente certificado pelo sistema Halal podem ser
colocadas em domínio público pela SIILHalal com o devido consentimento do Cliente (se necessário),
conforme segue:
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1. Nome/logotipo do cliente;
2. Escopo de certificação e categoria de produto;
3. Validade da certificação;
4. Qualquer outra informação se e quando necessário.
f) A SIILHalal não autoriza ou permite o uso de um documento de certificação ou qualquer parte
dele de forma enganosa.
g) Após a suspensão ou retirada de sua certificação, o cliente deve suspender imediatamente o uso
de todo o assunto de publicidade que contenha uma referência à certificação.
h) A SIILHalal não se responsabiliza por produtos e processos que estão fora do seu escopo de
certificação Halal.
i) A SIILHalal deve exercer o controle adequado sobre a propriedade, uso e exibição em
conformidade de certificados Halal e marca/selo Halal.
j) As orientações sobre o uso de marca/selo Halal permitido pelo organismo de certificação podem
ser obtidas a partir de documentos relacionados as normativas vigentes e em conformidade ao GAC (GCC
Accreditation Centre).
A SIILHalal deve exercer o controle adequado da propriedade de seu esquema Halal e quaisquer
referências incorretas ao sistema de certificação Halal ou uso enganoso ou exibição de licenças,
documentos de certificação, relatórios de auditoria, certificados Halal ou marca/selo Halal, encontrados
em anúncios, catálogos, etc. devem ser tratados por ação legal e/ou adequada da SIILHalal. Tais ações
podem ser ações corretivas, retirada de certificado, publicação de transgressão e, se necessário, ações
legais cabíveis pela SIILHalal.
a) SIILHalal has a policy that controls any brand / seal that authorizes use by certified customers.
b) The SIILHalal mark / seal is granted only after the unanimous decision of the SIILHalal
certification committee.
c) Each client certificate is trackable through SIILHalal official website.
d) SIILHalal does not allow the mark / seal to be applied to laboratory testing, calibration or
inspection reports.
e) Non-Confidential Information concerning a Halal Certified Customer may be placed in the public
domain by SIILHalal with Customer's appropriate consent (if required) as follows:
1. Customer Name/Logo;
2. Certification scope and product category;
3. Certification Validity;
4. Any other information if/and when necessary.
f) SIILHalal does not authorize or permit misleading use of a certification document or any part
thereof.
g) Upon suspension or withdrawal of its certification, the customer must immediately suspend the
use of any advertising subject to a certification reference.
h) SIILHalal is not responsible for products and processes that are outside its scope of Halal
certification.
i) SIIL Halal shall exercise control over the appropriate ownership, use and display of Halal
certification and Halal mark / seal.
j) Guidance on the use of the Halal mark / seal allowed by the certification body can be obtained
from documents related to current GAC (GCC Accreditation Center) standards.
SIILHalal must exercise proper control over the ownership of its Halal scheme and any incorrect
references to the Halal certification system or misleading use or display of licenses, certification
documents, audit reports, Halal certificates or Halal mark / seal found in advertisements, catalogs, etc.
must be dealt with by legal and / or appropriate action by SIILHalal. Such actions may be corrective
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actions, certificate withdrawal, publication of transgression and, if necessary, legal actions taken by
SIILHalal.
6.4. Responsabilidades dos Clientes Certificados para o uso do Certificado Halal / Certified
Customer Responsibilities for using the Halal Certificate
a) O certificado pode ser exibido onde o escopo do produto/produção está em operações.
b) Os certificados são válidos a partir da data da emissão com o prazo vigente mencionado no
próprio certificado.
c)
O cliente certificado não deve fazer e permitir qualquer declaração falsa relacionada ao status
de sua certificação.
d)
O cliente certificado é obrigado a não usar e não permitir qualquer uso/informação enganosa
do certificado e/ou de qualquer parte do certificado.
e)
O cliente não deve usar qualquer referência à certificação como se fosse aplicável às
atividades e ao produto que estão fora do escopo, específico para o processo/serviço e produto
do sistema.
f)
O cliente certificado é obrigado a declarar qualquer alteração no alcance do produto/produção
prescrita em contrato.
g)
O cliente certificado deve fazer atualizações nas atividades de propaganda quando o seu
alcance certificado é reduzido pela SIILHalal.
h)
O cliente certificado é obrigado a devolver o certificado para SIILHalal e parar qualquer
anúncio que contenha referência à certificação quando o certificado for cancelado ou
suspenso pela SIILHalal.
i)
O cliente certificado é obrigado a não usar sua certificação de forma a comprometer a
reputação de SIILHalal ou sistema de certificação e causar danos à confiança e credibilidade
pública.
j)
A SIILHalal deve decidir se realizará uma nova auditoria para controlar a conformidade com
o padrão relacionado, quando houver uma mudança no produto/sites de produção do cliente
certificado de acordo com as regras e procedimentos Halal mantidos.
k)
O titular do certificado não deve reproduzir o certificado Halal concedido em parte e/ou de
forma a prejudicar a legibilidade, nem deve manipular as cópias originais ou as fotocópias do
certificado Halal; não deve traduzir o certificado e/ou relatórios de teste em outras línguas
sem o controle e o consentimento da SIILHalal.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Certificate can be displayed where product / production scope is in operations.
The certificates are valid from the date of issue with the current term mentioned on the
certificate itself.
The certified customer must not make and allow any misrepresentation regarding the status of
their certification.
The certified client is obligated not to use and not allow any misuse / information of the
certificate and / or any part of the certificate.
The customer must not use any certification reference as applicable to the out-of-scope
activities and product specific to the system process / service and product.
The certified customer is required to declare any change in product / production scope
prescribed in the contract.
Certified client should update advertising activities when their certified reach is reduced by
SIILHalal.
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The certified customer is required to return the certificate to SIILHalal and stop any
advertising that contains reference to the certification when the certificate is canceled or
suspended by SIILHalal.
The certified client is required not to use their certification in a way that compromises the
reputation of SIILHalal or certification system and damages public trust and credibility.
j) SIILHalal must decide whether to conduct a new audit to monitor compliance with the
related standard when there is a change in the customer's certified product / production
sites in accordance with Halal rules and procedures maintained.
k) The certificate holder must not reproduce the Halal certificate granted in part and / or to the
detriment of readability, nor shall he handle the original copies or photocopies of the Halal
certificate; You must not translate the certificate and / or test reports into other languages
without SIILHalal's control and consent

6.5. Responsabilidades dos Clientes Certificados Para o Uso da Marca / Selo Halal /
Certified Customer Responsibilities for Halal Brand / Seal Use
a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

A Marca/Selo de Certificação Halal só podem ser usados por organizações que são auditadas
e certificadas pela SIILHalal dentro do seu escopo aprovado. O cliente perde todos os direitos
de usar Marca/selo Halal e certificado, se seu certificado for inválido, suspenso, retirado ou
cancelado.
A Marca/Selo Halal só será concedida a uma organização depois de passar com êxito pelas
auditorias de certificação Halal Fase-1 e Fase -2 e sanar todas as não-conformidades, além de
fornecer evidências comprobatórias da conformidade Halal.
A Marca/Selo de Certificação Halal só deve ser utilizada para as atividades definidas no
âmbito do produto/produção da organização e deve estar presente na propaganda da empresa
da organização e nos materiais publicitários referentes ao produto certificado.
A publicidade deve ser verdadeira e não deve dar origem a dúvidas ou interpretações erradas
quanto ao tipo, categoria, características e desempenho dos produtos relevantes. Também
deve ser preparado de modo a evitar qualquer mal-entendido entre produtos certificados e não
certificados.
A Marca/Selo Halal só deve ser usado para representar a conformidade dos produtos
certificados Halal mencionados no certificado.
O design, forma da Marca/Selo de Certificação SIILHalal não deve ser alterado pelo cliente,
exceto quando autorizado pela SIILHalal.
Não deve haver ambiguidade na Marca/Selo Halal ou texto acompanhante utilizado pelo
cliente certificado, relacionado ao escopo de certificação.
O cliente certificado não deve fazer ou permitir nenhuma declaração ou informação enganosa
relacionada à sua certificação.
A Marca/Selo de Certificação SIILHalal deve ser utilizado apenas para as atividades e
produtos definidos no escopo da certificação.
Se o cliente certificado decidir adicionar uma nova categoria/sabor/matéria-prima e material
de embalagem em um produto que foi certificado pela SIILHalal deve ser informado
antecipadamente e, apenas após a aprovação SIILHalal, os mesmos podem ser adicionados ao
escopo de certificação e divulgados como Halal.
Marca/Selo Halal não deve ser usado para departamentos, sites e instalações que não
aparecem no certificado. A certificação não deve ser referenciada de forma diferente do
escopo da certificação.
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A Marca/Selo Halal não pode ser usado em qualquer material e/ou conteúdo que contenha
qualquer texto/imagem ou conotação que fere os princípios Islâmicos.
O cliente certificado não deve usar a Marca/Selo de forma a prejudicar a reputação da SIIL
Halal e/ou sistema de certificação e perda de confiança pública.
O uso da marca/Selo de certificação Halal terminam após a validade do prazo ou quando o
certificado estiver suspenso ou excluído. Nesse caso, o cliente certificado é obrigado a
rescindir o uso de toda a matéria publicitária que contenha uma referência à certificação.
O cliente certificado deve alterar todo o material publicitário em caso de alteração do escopo
da certificação.
Os proprietários de certificados Halal que não renovaram seus certificados Halal não terão
permissão para usar Marca/Selo Halal nas instalações ou nos produtos/serviços Halal
fabricados ou comercializados.
A Marca/Selo Halal, quando utilizada, deve ser impressa claramente em todos os produtos
certificados Halal e rotulado nas embalagens. Das opções para utilização: primária embalagem em contato com alimento, secundária - embalagem que envolvem as primárias e,
terciária – caixas, paletes e todas as embalagens que envolvem as secundárias.
As empresas podem imprimir a Marca/Selo colorido adequado à sua embalagem, desde que
não altere as especificações originais da Marca/Selo, exceto o tamanho e a cor da Marca/Selo
que podem ser alterados apenas com o consentimento da certificadora SIILHalal.
A Marca/Selo/Certificado Halal pode ser exibida na entrada/recepção da unidade certificada.
Serão averiguadas o uso adequado do logotipo e da licença de acordo com o Procedimento
Interno do Organismo de Certificação regularmente. Estabelecendo que o organismo de
certificação pode suspender ou retirar o uso do selo e do logotipo se os clientes não
respeitarem os padrões estabelecidas no Procedimento do uso da logomarca da SIILHalal.
É vedado a utilização do selo Halal em produtos que forem segmentados e/ou manipulados
por terceiros/parceiros que não são clientes diretos da SIILHalal.
É vedado o uso do selo Halal de outra certificadora quando o cliente é exclusivo da SIILHalal.
The Halal Certification Mark / Seal may only be used by organizations that are audited and
certified by SIILHalal within their approved scope. Customer loses all rights to use Halal
Mark / Seal and certificate if its certificate is invalid, suspended, withdrawn or canceled.
The Halal Mark / Seal will only be granted to an organization after successfully passing the
Halal Phase-1 and Phase -2 certification audits and remedying all nonconformities, and
providing supporting evidence of Halal compliance.
The Halal Certification Mark / Seal should only be used for activities defined within the
organization's product / production scope and must be present in the organization's company
advertising and advertising materials for the certified product.
The advertising must be true and should not give rise to doubts or misunderstandings as to the
type, category, characteristics and performance of the relevant products. It should also be
prepared to avoid any misunderstanding between certified and uncertified products.
The Halal Mark / Seal should only be used to represent the compliance of Halal certified
products mentioned in the certificate.
The design, form of the SIILHalal Certification Mark / Seal shall not be altered by the
customer except as authorized by SIILHalal.
There should be no ambiguity in the Halal Mark / Seal or accompanying text used by the
certified client related to the scope of certification.
The certified customer must not make or allow any misleading statements or information
related to their certification.
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The SIILHalal Certification Mark / Seal should only be used for activities and products
defined within the scope of certification.
If the certified customer decides to add a new category / flavor / raw material and packaging
material in a product that has been certified by SIILHalal, it must be informed in advance and
only after SIILHalal approval can they be added to the scope of certification and disclosed
like Halal.
Halal Mark / Seal must not be used for departments, websites and facilities that do not appear
on the certificate. Certification should not be referenced differently from the scope of
certification.
The Halal Mark / Seal may not be used on any material and / or content that contains any text
/ image or connotation that violates Islamic principles.
The certified customer must not use the Mark / Seal in a manner that damages SIIL Halal's
reputation and / or certification and loss of public trust system.
Use of the Halal mark / Seal of Certification terminates after the expiration date or when the
certificate is suspended or deleted. In this case, the certified customer is required to terminate
the use of all advertising material that contains a reference to certification.
Certified client must change all advertising material if certification scope changes.
Halal certificate owners who have not renewed their Halal certificates will not be allowed to
use Halal Mark / Seal on Halal facilities or products manufactured or marketed.
The Halal Mark / Seal, when used, must be clearly printed on all Halal certified products and
labeled on packaging. From the options for use: primary - food contact packaging, secondary
- primary packaging and tertiary - cartons, pallets and all secondary packaging.
Companies may print the color Mark / Seal that is appropriate for their packaging as long as it
does not change the original Mark / Seal specifications except the size and color of the Mark /
Seal which may only be changed with the consent of SIILHalal certifier.
The Halal Mark / Seal / Certificate can be displayed at the entrance / reception of the certified
unit.
Proper use of the logo and license will be verified in accordance with the Certification Body's
Internal Procedure on a regular basis. Establishing that the certification body may suspend or
withdraw the use of the seal and logo if customers do not comply with the standards set forth
in the SIILHalal Logo Usage Procedure.
Halal seal is forbidden on products that are segmented and / or handled by third parties /
partners that are not direct customers of SIILHalal.
It is forbidden to use the Halal seal of another certifier when the client is exclusive of
SIILHalal.

6.6. Violação de Uso do Certificado Halal, Marca e Selos / Halal Certificate, Mark and Stamp
Use Violation
Em caso de infração ou violação no uso do selo/logotipo da Certificação SIILHalal pelo cliente,
infração ou violação deve ser corrigido e as precauções necessárias devem ser realizadas imediatamente.
In the event of infringement or violation by the customer using the SIILHalal Certification seal /
logo, infringement or violation shall be corrected and the necessary precautions taken immediately.
A SIILHalal tem o direito de proibir o uso de certificado e logotipo e praticar as ações legais e
jurídicas cabíveis.
SIILHalal has the right to prohibit the use of a certificate and logo and to take appropriate legal and
legal action.
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Mediante notificação da SIILHalal sobre a violação do uso indevido do certificado ou selo Halal, o
cliente é orientado sobre o uso de regras de certificado, selo e logotipo e uma ação corretiva deve ser
realizada imediatamente. Se as ações corretivas não forem tomadas dentro do período definido, a
SIILHalal deve implementar ações abaixo definidas:
i. O certificado pode ser suspenso.
ii. O certificado pode ser cancelado (retirado).
iii. O certificado não será renovado.
iv. Se necessário, deve informar o organismo de acreditação.
v. A suspensão ou retirada do certificado será anunciada ao público (através da web).
vi. Os procedimentos legais podem ser praticados.
No caso de qualquer situação acima mencionada, a SIILHalal providenciará uma notificação formal
sobre as ações pertinentes a certificação.
Upon SIILHalal's notification of a violation of improper use of the Halal certificate or seal, the
customer is advised to use the certificate, seal and logo rules and corrective action must be taken
immediately. If corrective actions are not taken within the defined period, SIILHalal shall implement
actions defined below.:
i. Certificate may be suspended.
ii. Certificate can be canceled (withdrawn).
iii. Certificate will not be renewed.
iv. If necessary, it shall inform the accreditation body.
v. Certificate suspension or withdrawal will be announced to the public (by web).
Legal procedures may be practiced
No caso de qualquer situação acima mencionada, a SIILHalal providenciará uma notificação formal
sobre as ações pertinentes a certificação.
In the case of any of the above situations, SIILHalal will provide a formal notification of the
relevant certification actions.
A SIILHalal também tomará medidas em organizações não certificadas que se adulterarem como
detentoras da certificação SIILHalal ou que usarem referências inadequadas ao processo de certificação.
Dependendo da natureza da deturpação, isso pode ser um pedido de ação corretiva, como a remoção da
referência inadequada, emitir uma correção / esclarecimento ou ação legal.
SIILHalal will also take action on non-certified organizations that commit adultery as holders of the
SIILHalal certification or use improper references to the certification process. Depending on the nature of
the misrepresentation, this may be a request for corrective action, such as removing the inappropriate
reference, issuing a correction / clarification or legal action.
6.7. Término, Suspensão, Cancelamento e Redução de Escopo / Termination, Suspension,
Cancellation and Scope Reduction
A SIILHalal não delegará a uma pessoa ou organismos externos, sob nenhuma hipótese, autoridade
para conceder, manter, estender, reduzir, suspender ou cancelar a certificação Halal. A designação do
pessoal para executar cada tarefa de avaliação e análise são autorizadas pela Direção da SIILHalal.
SIILHalal shall not under any circumstances delegate authority to grant, maintain, extend, reduce,
suspend or terminate Halal certification to any outside person or organization. The designation of staff to
carry out each assessment and analysis task is authorized by SIILHalal Management.
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6.7.1 Suspensão do Certificado / Certificate Suspension
Além dos critérios estabelecidos nos Procedimentos de certificação e de gestão a SIILHalal
suspenderá a certificação se:
a)
O sistema de gestão certificado do cliente tiver falhado persistentemente ou seriamente em
atender aos requisitos de certificação, incluindo os requisitos para a eficácia do sistema de
gestão.
b)
O cliente certificado não permitir que auditorias de supervisão ou de recertificação sejam
realizadas nas frequências exigidas.
c)
O cliente persistentemente e seriamente não cumpriu os requisitos de certificação Halal.
d)
As auditorias de monitoramento e auditorias de recertificação não forem permitidas para
serem conduzidas de acordo com a frequência requerida ou conforme estabelecida.
e)
Em caso de infração ou violação no uso do selo/logo da SIILHalal.
f)
A evidência de um sistema de gerenciamento Halal não efetivo em caso de incidentes graves e
condições encontradas nos produtos certificados no Halal e no status de produtos certificados
é comprometida.
g)
Em caso de violação dos termos do contrato de certificação assinado, por exemplo:
1. Não pagamento de taxas.
2. Uso incorreto da marca de certificação.
3. Solicitação voluntariamente pelo cliente para suspensão ou rescisão temporária.
4. Evidências recebidas das autoridades ou consumidores diretos que possam afetar o status
Halal de produtos certificados, por exemplo, evidências de não cumprimento de requisitos
regulamentares/estatutários relevantes para a certificação Halal.
In addition to the criteria set out in the Procedures (PRO CER 001, PRO ADM 001) SIILHalal will
suspend certification if:
a)
The client's certified management system has persistently or seriously failed to meet
certification requirements, including the requirements for management system effectiveness.
b)
Certified client does not allow supervisory or recertification audits to be performed at required
frequencies.
c)
Client persistently and seriously failed to meet Halal certification requirements.
d)
Monitoring audits and recertification audits are not permitted to be conducted as often as
required or as established.
e)
In case of infringement or violation in the use of SIILHalal seal / logo.
f)
Evidence of an ineffective Halal management system in the event of serious incidents and
conditions encountered in Halal certified products and certified product status is
compromised.
g)
In case of breach of the terms of the signed certification agreement, for example:
1. Non-payment of fees.
2. Incorrect use of certification mark.
3. Voluntary request by customer for suspension or temporary termination.
4. Evidence received from authorities or direct consumers that may affect Halal status of
certified products, eg evidence of non-compliance with relevant Halal certification
regulatory / statutory requirements.
Durante a suspensão, a certificação do sistema de gestão do cliente fica temporariamente inválida.
During suspension, client management system certification is temporarily invalid.
A SIILHalal restaurará a certificação suspensa se o problema que resultou na suspensão foi
resolvido.
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SIILHalal will restore suspended certification if the issue that resulted in the suspension has been
solved.
A falha na resolução dos problemas que ocasionaram a suspensão, no prazo estabelecido, resultará
no cancelamento ou na redução do escopo da certificação.
Failure to resolve issues that caused suspension within the set time will result in cancellation or
reduction of the scope of certification.
O comitê de certificação da SIILHalal que concedeu o certificado, juntamente com o pessoal do
departamento de qualidade, devem decidir sobre as ações a serem tomadas, com base em uma revisão e
devidas considerações de evidências.
The SIILHalal certification committee that awarded the certificate, together with the quality
department staff, must decide on the actions to be taken, based on a review and due consideration of
evidence.
O cliente tem o direito de responder e apelar a decisão. É dado um prazo de 20 dias úteis para
resposta e recurso, exceto em casos graves que ferem a conformidade Halal no qual deve ser tomadas
ações imediatas. Um recurso pode ser interposto através do procedimento de queixa. No final do prazo de
validade da data de encerramento das ações corretivas (máximo de 20 dias), todas as evidências devem
ser enviadas à SIILHalal. A SIILHalal verificará se as condições são atendidas e as ações corretivas foram
implementadas. Dependendo dessa verificação, SIILHalal poderá:
a)
Declarar um resultado positivo, revogar a suspensão e declarar um certificado Halal válido.
b)
Declarar um resultado negativo devido à falha em resolver os problemas que resultaram em
suspensão. Esta situação normalmente resultará na retirada permanente do certificado
mediante a apresentação de uma carta de confirmação de revogação e disponibilizada
publicamente em seu site.
The customer has the right to respond and appeal the decision. Response and appeal deadlines are
given within 20 working days, except in severe cases that violate Halal compliance where immediate
action must be taken. An appeal may be lodged through the grievance procedure. At the end of the expiry
date of the corrective action end date (maximum 20 days), all evidence should be sent to SIILHalal.
SIILHalal will verify that conditions are met and corrective actions have been implemented. Depending
on this check, SIILHalal may:
a)
Declare a positive result, revoke the suspension, and declare a valid Halal certificate.
b)
Declare a negative result due to failure to resolve issues that resulted in suspension. This will
normally result in the certificate being permanently withdrawn upon presentation of a
revocation confirmation letter publicly available on its website.
Em ambos os casos, o cliente receberá um documento confirmando o resultado. A suspensão não
deve exceder mais de 6 meses, sendo sujeita posteriormente à cancelamento.
In either case, the customer will receive a document confirming the result. Suspension must not
exceed more than 6 months and is subject to subsequent cancellation
6.7.2 Cancelamento do Certificado / Certificate Cancellation
Além dos Além dos critérios estabelecidos nos Procedimentos de certificação e de gestão a
SIILHalal cancelará a certificação se:
a)
A auditoria demonstrar que houve descumprimento irreversível das normativas SIILHalal;
b)
O cliente se recusar a executar as ações corretivas e/ou preventivas;
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As auditorias de monitoramentos ou recertificação for adiada em mais de 4 meses após a data
de vencimento;
O cliente não tomar medidas adequadas em caso de suspensão;
Alguma ação for tomada por parte do cliente, contra os requisitos que tange as normativas da
SIILHalal;
Se o cliente não desejar continuar com a certificação.
Se o produto, processo ou serviço já não for oferecido.
Se o cliente deixar de operar por qualquer motivo.

In addition to the criteria set out in the Procedures (PRO CER 001, PRO ADM 001) SIILHalal will
cancel certification if:
a)
Audit demonstrates irreversible non-compliance with SIILHalal standards;
b)
The client refuses to take corrective and / or preventive actions;
c)
Monitoring or recertification audits are postponed more than 4 months after the due date;
d)
The client does not take appropriate action in case of suspension;
e)
Any action is taken by the customer against the requirements of SIILHalal;
f)
If the customer does not wish to continue certification.
g)
If the product, process or service is no longer offered
h)
If the customer ceases to operate for any reason.
Quando o certificado é cancelado, é publicado no site www.siilhalal.com.br.
When the certificate is canceled, it is published on the website www.siilhalal.com.br.
A decisão de retirar um certificado deve ser formalmente comunicada ao cliente, incluindo os
requisitos para:
a)
Terminar o uso da marca/selo de certificação Halal e qualquer referência à certificação.
b)
Certificado(s) de retorno e cópias para SIILHalal.
The decision to withdraw a certificate must be formally communicated to the customer, including
the requirements for:
a)
End use of Halal certification mark / seal and any reference to certification.
b)
Certificate (s) of return and copies for SIILHalal.
O cliente tem o direito de recorrer. Um recurso pode ser interposto através do procedimento de
reclamações e apelos da SIILHalal.
The client has the right to appeal. An appeal may be lodged through the SIILHalal complaints and
appeals procedure
6.7.3 Redução de Escopo de Certificação / Certification Scope Reduction
A SIILHalal reduzirá o escopo de certificação do cliente quando:
a)
Para excluir as partes que não atendam aos requisitos da certificação Halal;
b)
Quando o cliente tiver falhado persistentemente ou seriamente em atender aos requisitos de
certificação especificamente para uma parte ou produto do escopo da certificação;
c)
Quando o produto não estiver mais sendo produzido.
SIILHalal will reduce the scope of customer certification when:
a)
To exclude parts that do not meet Halal certification requirements;
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b)
When the customer has persistently or seriously failed to meet certification requirements
specifically for a certification scope part or product;
When the product is no longer being produced
6.7.4 Término da Certificação / Certification Completion
O término da certificação dar-se-á nas hipóteses a seguir:
a)
Por opção do cliente.
b)
Encerramento das atividades de prestação de serviço.
c)
Quando findar o prazo do contrato entre a certificadora e o cliente.
The certification will be terminated in the following hypotheses:
a)
By customer option.
b)
Closing of service activities.
c)
When the term of the contract between the certifier and the client expires.

6.8. Certificado de Habilitação Halal da Planta / Halal Plant Certificate
Aplicável para todas as empresas que são clientes certificados pela SIILHalal.
Applicable to all companies that are SIILHalal certified customers.
O Certificado de Habilitação da planta segue o plano trianual, ou seja, o certificado é renovado a
cada três anos. Este documento é emitido após as empresas serem aprovadas no processo de auditoria
para validação dos processos, aprovação do produto e suas matérias-primas.
The Certificate of Qualification of the plant follows the three-year plan, ie the certificate is
renewed every three years. This document is issued after companies have passed the audit process for
process validation, product approval and its raw materials
Esta habilitação, aliado ao escopo de produtos, indica que a empresa certificada atende aos
requisitos em conformidade halal.
This qualification, combined with product scope, indicates that the certified company meets the
halal compliance requirements.
O modelo de certificado está disponível no Anexo I deste procedimento.
The certificate template is available in Annex I of this procedure.

6.9. Escopo do Certificado de Habilitação / Qualification Certificate Scope
O escopo de certificação Halal é um documento anexo ao certificação de habilitação Halal
daunidade certificada no qual consta todos os produtos que foram avaliados e aprovados para a produção
halal.
The Halal Certification Scope is a document attached to the Halal Qualification Certification of the
Certified Unit which contains all products that have been evaluated and approved for halal production.
Este documento é atualizado anualmente, após cada auditoria ou quando necessário mediante
alteração (adição ou exclusao de produtos) do escopo de certificação .
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This document is updated annually after each audit or as required by changing (adding or deleting
products) the scope of certification.
O modelo de certificado está disponível no Anexo II deste procedimento.
The certificate template is available in Annex I of this procedure.

6.10. Certificados De Embarque / Boarding Certificates
Este modelo de Certificado Halal de embarque é emitido exclusivo por lote fabricado sob
supervisão Halal.
This model of Halal Certificate of Shipment is issued exclusively by batch manufactured under
Halal supervision.
A Certificadora SIILHalal possui 02 (dois) tipos de certificados de embarque vigentes, sendo:
 Certificado Halal por Embarque para produtos In Natura – Anexo III
 Certificado Halal por Embarque para produtos Industrializado – Anexo IV
The SIILHalal Certifier has 02 (two) types of current shipping certificates, being:
 Halal Certificate of Shipment for In Natura products - Annex III
 Halal Shipment Certificate for Industrialized Products - Annex IV

6.11. Artes Visuais Obsoletas / Obsolete Visual Arts
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7. CONTROLE DE REVISÕES / REVIEW CONTROL
Controle de Revisões / Review Control
Revisão /
Revision
00
03

Data / Date
14/01/2017
25/01/2020

Ação / Action
Criação do Documento / Document creation
Revisão Geral – Ajustes de conteúdo / General Review - Content
Adjustments

8. APROVAÇÃO / APPROVAL

Ação / Action
Emitido/Criado por:
Revisado por:
Aprovador por:

Rafael Scheffer
Priscila Czarnobai
Dalal Darwiche

Data / Date
14/01/2017
25/01/2020
25/01/2020
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9. ANEXO I / ANNEX I
Modelo de Certificado de Habilitação Halal da Planta / Plant Halal Qualification Certificate
Template
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10. ANEXO II / ANNEX II
Modelo de Escopo de Certificação Halal / Halal Certification Scope Template
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11. ANEXO III / ANNEX III
Certificado Halal por Embarque para produtos In Natura / Halal Shipment Certificate for In Natura
products
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12. ANEXO IV / ANEX IV
Certificado Halal por Embarque para produtos Industrializado / Halal Shipment Certificate for
Industrialized Products
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