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UTILIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS
DOS HOSPITAIS PRIVADOS DO DISTRITO
FEDERAL (AMHP/DF)
A listagem dos credenciados que atendem
pela AMHP/DF está disponível na página do
PLAS/JMU. Ela pode ser acessada entrando-se
em “Rede Credenciada”, em seguida “Pesquisa”,
“Rede credenciada junto à AMHP/DF”, “Encontre
seu Médico”, “Pesquisa Avançada”. Ao clicar em
“Pesquisa Avançada” aparecerão os seguintes
campos: “Escolha a Especialidade” (que o
beneficiário deverá selecionar), “Escolha a
Operadora/Plano” (STM/PLAS/JMU) e “Selecione
o endereço desejado”. Finalmente, “Clique em
Buscar” e aparecerá o resultado da pesquisa.
Caso o beneficiário encontre dificuldades
em marcar suas consultas pela AMHP/DF, deverá
entrar em contato com a SECEX para buscar uma
solução para o problema, informando na
oportunidade o nome do credenciado e telefone
do mesmo, bem como o motivo pelo qual a
dificuldade de atendimento esteja ocorrendo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em reunião do Conselho Deliberativo do
PLAS/JMU realizada no dia 28/6/2013, foram
apreciadas as prestações de contas do Plano de
Saúde referentes aos meses de abril e maio de
2013. As contas foram aprovadas pelo Conselho
por unanimidade.
Conforme calendário publicado no BJM nº
21, de 10 de maio de 2013, a próxima Reunião
Ordinária do Conselho deverá ocorrer no dia 27
de setembro.
QUANTOS SOMOS
O PLAS/JMU possui, atualmente, 3.085
beneficiários, sendo 1.247 titulares, 1.362
dependentes diretos, 344 dependentes indiretos e
132 dependentes especiais.
NOSSA RECEITA
De acordo com o Art. 39 do Regulamento
do PLAS/JMU, as receitas do Plano são constituídas de recursos orçamentários e próprios.

Os recursos próprios são oriundos da
contribuição mensal dos beneficiários do Plano.
Os orçamentários,
decorrentes
de
participação da União e consignados na Lei de
Orçamento, variam entre os Tribunais Superiores,
sendo calculados de forma per capita para cada
um deles.
No caso da JMU/STM, em relação ao dos
demais Tribunais Superiores, esse valor per
capita ficou defasado ao longo dos últimos anos,
razão pela qual o Comitê de Orçamento do
CNJ definiu como meta equalizar as diferenças
existentes, tendo sido firmado um acordo neste
sentido entre o Comitê e a Secretaria de
Orçamento Federal (SOF), com vistas a se buscar
a unificação dos valores de forma escalonada até
2015, quando espera-se que todos os Tribunais
Superiores recebam o mesmo valor per capita.
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, impreterivelmente
até o dia 31/08/2013, 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.
BENEFICIÁRIOS ESPECIAIS
Os beneficiários titulares do PLAS/JMU que
têm como dependentes filhos enquadrados na
condição de “beneficiários especiais”, necessitam
encaminhar ANUALMENTE à SECEX, a
Declaração de Dependência Econômica (modelo
constante do site do PLAS/JMU na Internet)
firmada em cartório, consignando a dependência
econômica dos referidos dependentes, conforme
previsto na legislação em vigor.
A não apresentação da citada Declaração
até 31/08/2013, ensejará a EXCLUSÃO dos
dependentes que se encontram nessa condição.
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