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Fátima Santos

De: O Castelinho <geral@ocastelinho.pt>
Enviado: 11 de março de 2022 11:33
Para: Assuntos Parlamentares
Cc: 'Filipe Menezes'
Assunto: FW: Pedido de parecer sobre a Petição n.º 23/XII - "Criação de condições de acesso 

a contratos de trabalho e regulamentação da carreira das amas enquadradas no 
âmbito das respostas da segurança social, designadas creches familiares"

Anexos: Parecer sobre Petição 23_XII.pdf

 
Exmo. Senhor 
Presidente  da Comissão de Assuntos Sociais, 
  
Encarrega-me o Senhor Presidente da Direção, Filipe Ávila Menezes, de remeter a V. Exa. o parecer sobre o assunto 
em referência. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
 
Zélia Maria Vargas da Silva 
Chefe de Escritório 
 
LAR DAS CRIANCINHAS DA HORTA / O Castelinho 
Rua Cônsul Dabney 
9900-014 Horta - Açores – Portugal 
NIF: 512 006 350        Telefone: (+351) 292 202 271     
Valências “O Castelinho”:  Creche, Jardim de Infância, CATL      Gabinetes: CPFAA-Amas, EMAT, CAAPS, RSI, CPCJ 
Web: http://www.ocastelinho.pt/          Email: geral@ocastelinho.pt 
 

AVISO LEGAL 

Este e-mail poderá conter informação restrita ou confidencial. 
Caso a receba por engano agradecemos que nos informe e proceda à eliminação da mesma, sem cópia ou revelação do seu 
conteúdo ou de ficheiros contidos na mesma a terceiros. 
This e-mail may contain privileged or confidential information. 
If you have received it by mistake please let us know and delete the message without copying or disclosing it to any other 
person.

Considere o ambiente antes de imprimir este e-mail. 
 

De: Rui Silva [mailto:rsilva@alra.pt]  
Enviada: terça-feira, 22 de fevereiro de 2022 12:03 
Para: geral@ocastelinho.pt 
Assunto: Pedido de parecer sobre a Petição n.º 23/XII - "Criação de condições de acesso a contratos de trabalho e 
regulamentação da carreira das amas enquadradas no âmbito das respostas da segurança social, designadas creches 
familiares" 
 
Exmo. Senhor 
Presidente da Direção do Lar das Criancinhas da Horta/O Castelinho, 
  
Encarrega-me o Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Sociais de remeter a V. Exa. o ofício e a petição sobre o 
assunto em referência. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
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Rui Silva 
Assistente Técnico 
Setor de Atividade Parlamentar 
Assembleia Legislativa da R.A. Açores 
Rua Marcelino Lima – 9901-858 Horta 
Tlf. +351 292207666 
  

 

 
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e 
reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu 
destinatário, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o 
remetente. 
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser 
garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a 
sua integridade. 
  
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively 
for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, you are kindly requested not to make 
any use whatsoever of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the sender.  
DISCLAIMER: The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and consequently 
does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content. 
  




