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ATM. A qualquer hora, os gestores, técnicos,
fornecedores e todos os cidadãos interessados,
podem fazer suas buscar por nomes ou
números em todos os diários, separadas por
municípios, podendo ser impressas quantas
cópias julgarem necessárias, da edição atual ou
das passadas.
3º Passo - Treinamento

Lei
Dispoem sobre........

Veja como é simples
1º Passo - Adesão
O município formaliza junto à ATM a sua
participação no ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE
DE MUNICÍPIOS – ATM. Para isso, solicite a sua
manifestação de interesse.
4º Passo - Inserção de dados
Os técnicos municipais já podem inserir os
textos legais que serão publicados na próxima
edição do Diário Local e no Diário Oﬁcial
Uniﬁcado da ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE
MUNICÍPIOS – ATM.
2º Passo - Legalização
Com o suporte legal da ATM, o (a) prefeito(a)
encaminha e aprova na Câmara Municipal do
seu município o projeto que regulamenta a
publicação eletrônica dos atos da sua gestão.
Se a Lei Orgânica permitir, pode-se criá-lo por
decreto.
5º Passo - Publicação
O Diário Oﬁcial é publicado diariamente,
através da plataforma online do DIÁRIO OFICIAL
UNIFICADO e estarão disponíveis no site da

O Diário Oﬁcial Uniﬁcado é uma ferramenta de
fácil utilização. Mesmo assim, a ATM irá
capacitar os técnicos municipais autorizados
pelo gestor do município na utilização do
sistema.
6º Passo - Benefícios
A partir daí seu munícipio já está se
beniﬁciando de todas as vantagens do DIÁRIO
OFICIAL UNIFICADO.

Benefícios do Diário Oﬁcial Uniﬁcado
Legalidade Jurídica
A assinatura digital através do certiﬁcado
digital com o padrão ICP-Brasil, garante a
autenticidade, integridade e conﬁdencialidade
dos documentos criptografados, dando
legalidade jurídica à toda sua documentação. É
como se você assinasse normalmente um
documento físico. Porém, com essa certiﬁcação,
ﬁca impossível alterar os dados do documento,
a menos que você ou outra pessoa assine-o
novamente.
Transparência
Os munícipes não precisam gastar dinheiro com
jornais para estarem ligados nas principais
informações da Administração Pública. Basta
acessarem o portal das publicações, seja em
algum computador, tablet ou até celular. Com
um clique, os cidadãos têm acesso à todas as
informações relevantes que ocorrem na sua
administração. A parte interessante é que não

Este é um documento assinado digitalmente usando o certiﬁcado.
MUNICIPIO DE CARMOLANDIA:25063868000161 valido até 2022-01-28 17:18:32 em
CARMOL?NDIA - TO.

2/3

segunda-feira, 02 de agosto de
2021

Prefeitura Municipal de Araguaina-TO

Edição 11/2021

precisam pagar nada por isso.
Flexibilidade e Facilidade
Ter o tempo potencializado para poder desenvolver
outras atividades, é uma das vantagens que o
Diário Oﬁcial Uniﬁcado proporciona. Planilhas e
tabelas podem
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