Procedimento de Regra de Uso de Logomarcas

1 – OBJETIVO
Este procedimento define as regras e requisitos que os Clientes devem seguir ao
utilizar logomarcas de certificação e declarações de certificação.

2 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistema de gestão da qualidade – requisitos.
ESMA – UAE.S 2055-2:2016 – Halal products –– Part two: General Requirements
for Halal Certification Bodies.
ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013 – Avaliação da conformidade – Requisitos para
organismos de certificação de produtos, processos e serviços.
ABNT NBR ISO/IEC17021 - Avaliação de conformidade — Requisitos para
organismos que fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão.

3 – CAMPOS DE APLICAÇÃO
Diretoria, Comercial, Técnico e Qualidade.
4 – DEFINIÇÕES
Não aplicável
5 – DESCRIÇÃO
Os Auditores são responsáveis por assegurar que os clientes estão aplicando
apropriadamente as logomarcas e declarações de certificação.
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A Direção do CDIAL HALAL é responsável por tratar o identificado mal uso de
logomarcas e declarações ao(s) respectivo(s) cliente(s).
Autorização - Após o aceite das seguintes condições, a empresa certificada é
autorizada a utilizar a logomarca do CDIAL HALAL e as logomarcas dos acreditadores
indicadas no certificado da empresa.
As Regras para uso das Logomarcas e Certificados são encaminhadas à empresa
certificada. Reproduções eletrônicas autorizadas das logomarcas são encaminhadas à
empresa certificada mediante solicitação, sujeita a verificação da situação atual de
certificação pelo CDIAL HALAL.
Selo Halal: esta Marca de Conformidade deve ser utilizada de forma obrigatória, de
acordo com o modelo e as características.
Condições - As Logomarcas podem apenas ser utilizadas em correspondências,
propagandas, e certificados e não devem ser utilizadas exceto em correlação com
aqueles produtos ou serviços descritos na descrição do escopo do Certificado de
Conformidade relacionados ao endereço e processo/ linha de produtos incluídos no
escopo de certificação.
A CDIAL HALAL concede permissão para o uso e reprodução de seu certificado e
Logomarcas para utilização conforme descrito abaixo. A empresa certificada está
impedida de utilizar o certificado do CDIAL HALAL ou partes do certificado do CDIAL
HALAL para gerar sua própria versão/ representação de um certificado de conformidade.
Tal ação se constitui em um mau uso das Logomarcas.
As Logomarcas podem ser utilizadas pela empresa certificada devendo sempre ser
utilizadas em conjunto com a norma aplicável.
Todas as Logomarcas dos Acreditadores devem ser utilizadas originalmente nas
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cores apresentadas nos certificados de conformidade.
As empresas podem imprimir a marca colorida adequada à sua embalagem, desde
que não alterarem as especificações originais da marca. Devem ser utilizadas em um
tamanho que mantenha todas suas características claramente distinguíveis.
As Logomarcas dos Acreditadores devem ser utilizadas em conjunto com a
Logomarca do CDIAL HALAL. O Tamanho da Logomarca dos Acreditadores não deve
ser diferente do tamanho da Logomarca do CDIAL HALAL.
A Empresa certificada se comprometerá a descontinuar qualquer utilização das
Logomarcas que são inaceitáveis para o CDIAL HALAL e qualquer forma de declaração
que – na opinião do CDIAL HALAL – possa ser enganosa.
Após o encerramento da certificação por qualquer razão, a Empresa certificada se
compromete a descontinuar imediatamente toda utilização das Logomarcas e destruir
todo o estoque de material na qual elas apareçam.
O corpo de certificação Halal exerce um controle adequado sobre a propriedade,
apresentação de licenças, certificados Halal e marcas Halal de conformidade.
Referências incorretas do sistema de certificação Halal ou utilização enganosa de
licenças, Certificados Halal ou marcas encontradas em anúncios, catálogos, etc., serão
tratados de forma adequada.
A marca Halal deve satisfazer as especificações exigidas de acordo com a norma
aprovada.
A marca Halal deve ser impressa claramente em todos os produtos Halal
certificados e rotulada cada caixa / pacote.
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A marca / certificado Halal pode ser exibido na entrada do estabelecimento
certificado.
O titular do certificado não deve copiar o certificado Halal concedido de forma a
impedir a sua legibilidade, nem adulterar as cópias originais ou fotocópias docertificado.
Não deve traduzir o certificado e / ou os relatórios de ensaio para outros sem revisão
prévia e consentimento do corpo de certificação Halal.
As Marcas de Conformidade de Produto e os Certificados de Conformidade que
ostentem o logotipo da CDIAL HALAL são propriedades da American Halal Certification
Authority e podem ter sua devolução solicitada nos casos aplicáveis.
Os clientes devem encaminhar a American Halal Certification Authority uma prova
de como será a reprodução da Marca ou do Selo de Identificação de Conformidade no
produto certificado e/ou em sua embalagem antes de sua efetiva aplicação.
A verificação se as condições de uso da Marca ou do Selo de Identificação de
conformidade no produto estão sendo mantidas conforme inicialmente aprovadas pela
American Halal Certification Authority, será realizada durante as auditorias periódicas de
manutenção como item específico da auditoria.
A reprodução legível dos Certificados de Conformidade emitidos pela American
Halal Certification Authority é permitida para fins de divulgação em material publicitário
desde que a publicidade seja referente ao escopo da certificação concedida e desde que
o certificado seja reproduzido em sua íntegra. A reprodução colorida dos Certificados de
Conformidade (cópia colorida) também é permitida, desde que as mesmas sejam
identificadas como cópias (na frente ou no verso).
Serão realizadas verificações periódicas, além das auditorias, em sites e das
plantas dos Clientes para ver a correta utilização da logomarca e Licenças em
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conformidade com o Procedimento interno da Certificadora. Estabelecimento que a
Certificadora pode suspender ou eliminar a utilização do selo e da logomarca caso o
Clientes não respeite as premissas estabelecidas no Procedimento em questão.
6 – CONTROLE DOS REGISTROS
Identificação
Armazenamento
Proteção
Relatório de
Prova da Reprodução
Sala
da Marca ou dó selo
Pasta Cliente
especificada /
de identificação de
Armário
conformidade

Recuperação

Retenção
10 anos

Descarte
Arquivo Morto

7 – HISTÓRICO DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO

Rev.

Data

01

27/06/2017

02

06/09/2017

Descrição
Inserido procedimento de controle de revisões de documentos
Adequação ao procedimento de controle de documentos
Adequação ao procedimento de controle de documentos (formatação de
cabeçalho e rodapé)
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