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AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTOS PASSARÁ A SER SOLICITADA
PELO PRÓPRIO CREDENCIADO DIRETO
DO PLAS/JMU A PARTIR DE ABRIL
Estamos na fase final de implantação do
“módulo autorizador” do FacPlan, novo sistema
informatizado do PLAS/JMU.
Assim sendo, a partir de 03/04/2017 o referido
módulo entrará em funcionamento e, com isso, o
credenciado direto do PLAS/JMU é quem deverá
solicitar a autorização prévia para a realização de
qualquer procedimento que dela dependa e esteja
prevista no Regulamento, não sendo mais
necessária a participação do beneficiário nesse
processo.
O prazo para a emissão da autorização prévia
é de 02 (dois dias) úteis. Nos casos de cirurgia com
utilização de OPME (Órteses, Próteses e Materiais
Especiais), o prazo é de 5 (cinco) dias úteis.
Solicitamos aos beneficiários que, ao
marcarem um determinado procedimento, como por
exemplo uma cirurgia, entreguem à Clínica / Hospital
o pedido do seu médico assistente, para que a
referida instituição de saúde possa solicitar a
respectiva autorização prévia junto ao PLAS/JMU.
Não haverá, entretanto, alterações nos
procedimentos realizados por intermédio da UNIMED
NNE e/ou da AMIL.

FILHOS E ENTEADOS DEPENDENTES,
COM IDADE ENTRE 21 e 24 ANOS
Informamos aos beneficiários titulares do
PLAS/JMU, que têm como dependentes filhos ou
enteados com idade entre 21 e 24 anos, que deverão
encaminhar à SECEX, até o dia 31/03/2017,
declaração de que os mesmos são solteiros e
estudantes, bem como prova de frequência da
Instituição de Ensino em que eles estão
matriculados, conforme previsto na legislação em
vigor.
A partir de 3 de abril com a implantação
“módulo autorizador” acima mencionado,
beneficiários desse grupo, com pendências
documentação, não conseguirão ser atendidos
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rede credenciada direta do PLAS/JMU, pois o
FacPlan bloqueará o cadastro de forma automática.

EXTRATO DO PLAS/JMU
Conforme já comunicado no Informativo nº 44,
de Novembro de 2016, para acessar o extrato pelo
novo sistema informatizado (FacPlan), o beneficiário
deverá acessar a página do STM na INTERNET
(www.stm.jus.br) – “Serviços” – “Plano de Saúde”
(PLAS/JMU) – “Acesso Beneficiário”. No campo
“usuário”, digitará o CPF do Beneficiário Titular
(sem pontos e traços). No campo “Senha”, digitará o
número da carteira (Num Cart) do PLAS/JMU do
Titular (não é a Matrícula e, sim, o “Num Cart” que
aparece na carteira de beneficiário do Plano, do lado
esquerdo; digitar tudo sem pontos e traços, incluindo,
também, os zeros contidos à esquerda).
O passo a passo para emissão do novo
extrato encontra-se, também, disponível na página
do PLAS/JMU na Internet / Intranet, entrando-se em
“Notícias” ou em “Informações Úteis”.

RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
DIRETO DO PLAS/JMU COM O HOSPITAL
DAS FORÇAS ARMADAS (HFA) NO DF
Situado
no
Setor
Sudoeste,
em
Brasília/DF, o HFA possui 185 leitos e cerca de 2.135
profissionais de saúde.
Oferece atendimento de alto nível,
comparável aos melhores hospitais privados de
Brasília, em 48 especialidades médicas, possuindo
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Pronto Socorro
24h, Serviço de Diagnóstico por Imagem,
Fisioterapia, Psicologia, Odontologia e Laboratório de
Análises Clínicas.
As consultas podem ser agendadas
presencialmente (de 07h30 às 15h00 nos dias úteis)
ou pelo telefone (61) 3966-2200 (de 07h30 às 13h00
nos dias úteis).
Beneficiário(a) do PLAS/JMU no DF: se
desejar, utilize mais os excelentes serviços
oferecidos pelo HFA pois, inclusive, os custos para
você e para o PLAS/JMU são menores, por tratar-se
de um hospital sem finalidade de lucro.
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!
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