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ATENDIMENTOS NO HOSPITAL ALVORADA
PO DISTRITO FEDERAL
Comunicamos que devido às reformas
estruturais que estão sendo implementadas no
Hospital Alvorada / DF, os atendimentos nas
especialidades de Pediatria, Ortopedia e Clínica
Médica naquele Hospital estão sendo realizados
provisoriamente
na
Unidade
Médica
de
Taguatinga, localizada na QSE 9 / Área Especial
2/Taguatinga Sul.
ATUALIZACÃO CADASTRAL
Os
beneficiários
que
ainda
não
apresentaram as cópias dos documentos de
identidade (RG) e CPF, do titular e dependentes,
para fins de atualização cadastral, deverão
encaminhá-las até o dia 16/08/2013 para a
Secretaria Executiva do PLAS/JMU (SECEX), por
e-mail fplasatende@stm.jus.br), correio (Secretaria Executiva do PLAS/JMU - Setor de Autarquias
Sul - Praça dos Tribunais Superiores - EdifícioSede do Superior Tribunal Militar - 8° andar - Sala
805 - CEP: 70.098-900 - Brasília - DF) ou
pessoalmente (de 12:00h às 19:00h, no 8° andar,
sala 805).
Os titulares e dependentes incluídos no
Plano no ano de 2013 não necessitam enviar os
referidos documentos.
BENEFICIÁRIOS ESPECIAIS
Comunicamos novamente aos beneficiários
titulares do PLAS/JMU
que têm como
dependentes filhos enquadrados na condição de
"beneficiários especiais" e que ainda não
encaminharam à SECEX, a Declaração de
Dependência Económica firmada em cartório.
consignando a referida dependência económica
dos citados dependentes, conforme previsto na
legislação em vigor, que deverão fazê-lo até o dia
16/8/2013.
Caso a Declaração não seja apresentada
até o dia 16/8/2013 os dependentes que se
encontram nessa condição poderão vir a ser
excluídos do Plano.

O modelo da Declaração encontra-se
disponível na página do PLAS/JM, em "Termos
On Line, / Declaração
de Dependência
Económica - Dependente Especial".
CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO
Lembramos aos titulares do PLAS/JMU que
promoverem a inclusão de qualquer dependente
no Plano, que os mesmos passam a responder
diretamente pelo uso indevido das respectivas
Carteiras de Identificação de Beneficiário,
conforme o disposto no § 1°, do art. 7°, do
Regulamento do PLAS/JMU.
Assim, quando da exclusão de qualquer
dependente, o titular deverá providenciar a
devolução imediata das referidas Carteiras, visto
que se isso não ocorrer ele poderá vir a ser
responsabilizado pelo uso indevido das mesmas.
ATUALIZACÕES DE ENDEREÇO
Solicitamos a todos os beneficiários que
mantenham atualizados seus endereços e
números telefónicos junto ao PLAS/JMU.
Dessa forma, sempre que ocorrer qualquer
alteração de endereço e/ou telefone, é necessário
que a SECEX seja informada, para que as
correspondências enviadas continuem sendo
regularmente recebidas pelos beneficiários do
Plano.
NOVA PÁGINA DO PLAS/JMU NA INTERNET
Não esqueçam de visitar a nova página do
PLAS/JMU na Internet, até mesmo para
conhecerem as novas funcionalidades nela
disponibilizadas.
Ela pode ser acessada no endereço
http://www.stm.ius.br/plano-de-saude. Ao acessar
o portal do STM, o beneficiário deve clicar no linjk
"Plano de Saúde (PLAS/JMU)" para poder
visualizar o conteúdo da página.
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