REGULAMENTO INTERNO DO CCP DE………………………………………………………………..
I
INTRODUÇÃO
O CCP de ……………………………………………é uma associação de pescadores, pessoas influentes da zona,
lideres religiosos, patrões de pescadores, e mais outros que contribuem na preservação dos recursos
marinhos e pesqueiros sem fins lucrativos dotada de uma autonomia financeira.
São membros do CCP de ………………………………………………………. Todos aqueles que residem
………………………………………………………………………………………………………que cobre a AP

II
OBJECTIVO
O CCP de ……………………………………………………………tem como objectivo contribuir na preservação
marinha e pesqueiro;
O CCP de………………………………………………….tem como tarefa de mobilizar os pescadores a usarem
artes nocivas durante a actividade de pesca;
O CCP tem como tarefa de informar a ADNAP (a Delegação da Administração Pesqueira de Cabo
Delgado sobre as mudanças climáticas a se registar numa determinada zona e que resultaram da
morte de muito pescado;
Implementação e controle de medidas correctivas que permitem a utilização do recurso duma forma
sustentável;
O CCP tem como tarefa de controlar a área de conservação decretada em consenso pela
comunidade e pescadores da área;
O CCP tem como tarefa de consultar aos pescadores e pessoas influentes da zonas da zona sobre o
número de pescadores emigrantes a receberem para efectuarem de campanhas de pesca num
determinado período (decisão tomada pela assembleia geral do CCP).
O CCP tem como tarefa de consultar e apresentar o governo local sobre os problemas que superam
o seu nível em acompanhar até desfecho.

ACTIVIDADES DO CCP DE ………………………………………………………………
III
O CCP DE ………………………………………….reunirá semestralmente para realizar a assembleia geral, na qual
serão convidados representantes das associações de pescadores, comerciantes, grupos de PCR´s,

comissões de gestão de mercados, lideres religiosos, comunitários e outros representantes das
instituições do governo e Organizações que ligadas a pesca;
DIREITOS DOS MEMBROS DE CCP
Votar e ser votado para escolha de membros o comité de direcção;
Pagar pontualmente as quotas no CCP;
Utilizar os bens do CCP de………………………………………….de acordo com os fins pelos quais existem;
Só os membros efectivos «e que tem direito de votar e serem votados;
Os membros do CCP de ……………………………………………….têm direito de propor a demissão dos
membros do comité de direcção e a qualquer membro que tiver uma conduta não favorável:
Os membros do CCP de…………………………………………………… têm direito de fiscalizar e capturar os
infractores e encaminhar aos superiores hierárquico;
Os membros do CCP de …………………………………….têm direito de acompanhar a movimentação dos
fundos geridos pelo CCP;
Os membros do CCP de ………………………………………..têm direito de reclamar a votação quando não
haver a transparência;
Os membros do CCP de ……………………………………………têm direito de propor a expulsão, suspensão ou
subida de cargo de um membro efectivo para cargos de chefia se achar se competente;
Os membros do CCP ………………………………………..têm direito de propor a realização de encontro para
harmonização das actividades, efectuar denuncias e lançamento de novas estratégias;
Os membros do CCP de …………………………….têm direito de participar no comité distrital de co-gestão
e tomar palavra sobre alguma melhoria;
Os membros do CCP de ………………………………têm direito de participar no comité Provincial de cogestão em representação de outros membros de CCP´s e com direito a palavra sobres a gestão dos
recursos pesqueiros.

DEVERES
V
1. Os membros do CCP têm o dever de conhecer suficientemente o Estatuto Tipo dos CCP´s para
permitir que os seus membros estejam integrados dentro das normas vigentes sobre o
processo de gestão participativa dos recursos pesqueiros;
2. Um CCP deve ter sede local onde são realizados encontros e resolvidos problemas ligados a
pesca artesanal.
3. Todas as solicitações aos membros do Conselho Comunitário de Pesca devem ser respeitadas
e os membros devem se apresentar no local o mais cedo possível;

4. Os membros do grupo têm o dever de participar na reunião da assembleia-geral;
5. Todo o membro que tiver mais de 3 faltas nos encontros e nas missões de serviço deve ser
penalizado e se os motivos não forem satisfatório deverá custar a expulsão;
6. O membro que for interpelado a falar mal da organização deve ser penalizado, merecerá a
uma suspensão de 3 meses;
7. O membro que desviar os fundos da organização será severamente punido e encaminhado as
autoridades policiais para retornar o valor com multa acrescido de 25% sobre o valor:
8. Os membros do CCP de …………………………………..têm o dever de conhecer todos pescadores
que desembarcam nos centros de pesca sob a responsabilidade dos mesmos;
9. Os membros do CCP de …………………………………………têm o dever de efectuar registo de todas
artes e embarcações que operam na sua área de jurisdição;
10. Os membros do CCP de …………………………………………..têm o dever de efectuar a mobilização
aos pescadores de modo a não usarem artes nocivas a pesca;
11. Os membros do CCP de ……………………………………………têm o dever de expulsar pescador que
não cumpre com as normas estabelecidas pela lei da pesca Marítima;
12. Os membros de CCP de …………………………………………..têm dever de passar guia de circulação
aos pescadores residentes na sua área de jurisdição e cobrar um valor simbólico;
13. Os pescadores imigrantes devem apresentar guia de circulação passada pelo CCP da sua zona
de origem;
14. Os membros do CCP de ……………………………………..têm o dever de verificar as artes trazidas
pelos imigrantes se são apropriadas a pesca, em caso não forem serão imediatamente
apreendidas e destruídas no meio duma cerimonia;
15. Os membros do CCP de…………………………………………………………têm a tarefa de divulgara as
espécies protegidas por lei para evitar se a sua captura.
16. Os membros do CCP de …………………………………….têm o dever enviar informação relativa a
pesca ao IDPPE, ADNAP, IIP mensalmente para efeitos de actualização
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