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II – Elaborar e coordenar as ações necessárias à pré-implantação e, a seguir, à implantação do Sistema 
Único; 

III – Realizar testes no Sistema Único em fase de homologação disponibilizado pela PGR, com a 
finalidade de verificar as etapas fundamentais no trâmite de documentos, procedimentos administrativos e processos judiciais 
na PRR1; 

IV – Analisar as funcionalidades do Sistema Único com relação àquelas já contempladas nos Sistemas 
legados da PRR1; 

V – Propor ao Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas da PRR1 o desenvolvimento de soluções 
necessárias para manutenção daquelas já existentes nos sistemas atuais; 

VI – Elaborar relatórios periódicos para informar ao Procurador-Chefe sobre o andamento dos trabalhos 
de implantação e o resultado das avaliações relativas ao desempenho da implantação do Sistema. 

Art. 3º. Suspender o desenvolvimento de novas soluções, realizadas pelo Núcleo de Desenvolvimento de 
Sistemas da PRR1 até a conclusão da implantação do Sistema Único. 

Parágrafo único – O Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas da PRR1 continuará a dar manutenção nas 
soluções já implementadas, mantendo o trabalho de rotina. 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Portaria nº 63, de 26 de outubro de 2010. 
 

Dispensa e designa servidoras para o encargo de Substituto de Chefe, 
código FC-3. 

 
O PROCURADOR-CHEFE REGIONAL DA PRR – 1ª REGIÃO, no uso das atribuições legais 

conferidas pela Portaria PGR nº 518, de 20 de outubro de 2009, e tendo em vista o disposto na Portaria PGR/MPU nº 287, de 
12 de junho de 2007, RESOLVE: 

Art. 1º. Dispensar a servidora NICE RIBEIRO BOAVENTURA, Analista Processual, matrícula MPF nº 
17.916-7, do encargo de substituto eventual do Chefe, código FC-3, do Núcleo de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos (NIDICIM/PRR1). 

Art. 2º. Designar a servidora STEPHANIE DAMASCENO ARAÚJO MATOS, Analista Processual, 
matrícula MPF nº 15.040-1, para exercer o encargo de substituto eventual do Chefe, código FC-3, do NIDICIM/PRR1. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS 
Procurador-Chefe Regional 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 

 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE REGIONAL 

 

Portaria nº 89, de 22 de outubro de 2010. 
 

Designa analista processual para auxiliar, em caráter provisório, o 
gabinete do Procurador Regional Eleitoral Substituto. 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO, 

no uso de suas atribuições legais, nos termos dos poderes que lhe são conferidos pela Portaria PGR nº 316, de 24 de junho de 
2010, e tendo em vista o disposto na Portaria  PGR nº 393, de 11 de setembro de 1997, e considerando o teor do memorando nº 
105/2010 – PRR2/MCR, RESOLVE 

Art. 1º. Designar o analista processual JOÃO CARLOS SANTOS DA ROSA FABIÃO para auxiliar, em 
caráter provisório, até 31 de dezembro de 2010, o gabinete do Procurador Regional Eleitoral Substituto Dr. NÍVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO.  

Art. 2º. A partir de 01 de janeiro de 2011, o servidor passará a integrar o quadro de analistas processuais 
do Núcleo Cível, nos termos da Portaria PRR2 nº 87, de 14 de outubro de 2010. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 

Portaria nº 90, de 26 de outubro de 2010. 
 

Institui Comissão para implementação  do Sistema Único no âmbito da Procuradoria Regional da República da 2ª Região.  
 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO, 

no uso de suas atribuições legais, nos termos dos poderes que lhe são conferidos pela Portaria PGR nº 316, de 24 de junho de 
2010, e tendo em vista o disposto na Portaria  PGR nº 393, de 11 de setembro de 1997, e  


