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CONHEÇA A SECRETARIA
PLAS/JMU - SECEX

EXECUTIVA

DO

A SECEX é dividida em três Seções: Seção de
Gerência do Plano - SEGEP, Seção de Credenciamento - SECRE e Seção de Gerência dos Recursos
Financeiros - SEGER.
Algumas das atividades da SEGEP são: orientações aos beneficiários quanto à correta utilização do
Plano; expedição das carteiras de beneficiários; coordenação da equipe de auditoria médica e de enfermagem responsável pelas autorizações de procedimentos; proceder às inclusões e exclusões do Plano; etc.
Algumas atividades da SECRE são: instrução
dos processos de credenciamento; registro no Sistema
PLAS das instituições e profissionais de saúde credenciados; arquivar e atualizar os processos de credenciamento; distribuir as guias de atendimento aos
credenciados; etc.
Algumas atividades da SEGER são: analisar e
processar as solicitações de reembolso; instruir processos de pagamento com recursos próprios do Plano;
prestar informações aos beneficiários sobre lançamentos realizados em contracheque, bem como sobre valores cobrados e saldos devedores; etc.
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Realizou-se na data de 21 de fevereiro passado, mais uma Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do PLAS/JMU, presidida pela Excelentíssima
Senhora Ministra
Drª Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha,
Presidente
do
Conselho Deliberativo. A reunião teve
como
objetivo principal
aprovar a prestação de contas do Plano de Saúde, relativa ao exercício
de 2013, a fim de cumprir-se o disposto no inciso II do
Art. 44 do Regulamento do PLAS/ JMU. Na oportunidade, foi apreciado pelo Conselho o Relatório de Auditoria de Gestão Nº 2/2014-SEAUD/SECIN, elaborado pela Secretaria de Controle Interno do Tribunal

(SECIN), cujos objetivos específicos foram (1) avaliar
os controles internos quanto ao processo de utilização
dos serviços do PLAS/JMU e (2) analisar os processos
de Prestação de Contas dos recursos próprios dos
meses de outubro a dezembro de 2013. O Relatório,
que pode ser visualizado no portal do PLAS/JMU na
Intranet/Internet, traz em sua conclusão a "CERTIFICAÇÃO DE REGULARIDADE" para as contas do
PLAS/JMU, no exercício de 2013.
CAMINHADA PELA SAÚDE DO PLAS/JMU
O evento vai ocorrer em 29 de março (sábado), no Parque da Cidade, em Brasília.
A programação terá início às 09 horas da manhã, sendo o
circuito a ser
percorrido, no
interior do Parque, de 4 km
de extensão. A
concentração
será na altura
do estacionamento 11 do
Parque da Cidade, próximo ao kartódromo.
Para a caminhada estão convidados todos os
beneficiários do PLAS/JMU e seus familiares, que participarão de uma atividade leve, saudável e estimulante. A ideia é, também, promover a integração entre os
beneficiários e suas respectivas famílias.
Anote na sua agenda e se programe para a
“Caminhada da Saúde” promovida pelo PLAS/JMU!
FILHOS E ENTEADOS DEPENDENTES, COM IDADE ENTRE 21 E 24 ANOS
Informamos, novamente, 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, impreterivelmente até o
dia 31/03/2014, declaração de que os mesmos são
solteiros e estudantes, bem como prova de frequência
da Instituição de Ensino em que eles estão matriculados, sob pena desses dependentes serem excluídos
do Plano, conforme previsto na legislação em vigor.
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