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ATENDIMENTO REGULARIZADO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO / DF

Informamos que o Hospital São Francisco /

DF regularizou sua situação e voltou a atender os beneficiários do PLAS/JMU.

SERVIDORES DA SECEX REALIZAM VISITA DE
ORIENTAÇÃO TÉCNICA ÀS AUDITORIAS DA 3ª
CJM
Dando continuidade ao programa de visitas de
orientação técnica previstas para o ano de 2015, uma
equipe de servidores do PLAS/JMU esteve em visita às
Auditorias da 3ª CJM.
Nos dias 03 e 04 de agosto, eles participaram
de reuniões na Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre. No dia 5 de agosto a visita foi realizada à Auditoria de Santa Maria e, nos dias 6 e 7, à Auditoria de
Bagé.
O objetivo da visita em Porto Alegre foi no sentido de otimizar o credenciamento com a Santa Casa.
Nas Auditorias de Santa Maria e Bagé, o objetivo foi
orientar e atualizar conhecimentos dos beneficiários
do PLAS/JMU, com relação: à rede credenciada direta;
aos atendimentos disponibilizados pela UNIMED Norte/Nordeste por meio do regime de intercâmbio com
as UNIMEDs locais; ao atendimento da UNIODONTO;
bem como buscar novos credenciados diretos (hospitais, clínicas, laboratórios, etc) para o nosso Plano de
Saúde.

Informamos aos beneficiários titulares do
PLAS/JMU, que têm como seus dependentes filhos ou
enteados com idade entre 21 e 24 anos, que deverão
encaminhar à SECEX, até o dia 31/08/2015, 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.

AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS
Solicitamos aos beneficiários que requisitem as
autorizações com antecedência mínima de pelo menos
07 (sete) dias úteis nos casos de cirurgias que utilizem
OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) e com
no mínimo 02 (dois) dias úteis nos demais casos.

RECIFE – PE
Esclarecemos que, no momento, o HOSPITAL
ESPERANÇA e o LABORATÓRIO MARCELO MAGALHÃES, estão com atendimentos suspensos via
PLAS/JMU. Até haver a devida regularização da situação desses credenciados os beneficiários deverão continuar utilizando-os através da UNIMED Norte/Nordeste.

RIO DE JANEIRO
No Rio de Janeiro, o Laboratório Sérgio Franco
encontra-se com o atendimento suspenso.
Solicitamos aos beneficiários que até a devida
regularização da situação, a utilização desse Laboratório seja realizada por intermédio da UNIMED Norte/Nordeste.
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!

FILHOS E ENTEADOS DEPENDENTES, COM
IDADE ENTRE 21 E 24 ANOS
Secretaria Executiva do Plano de Saúde da Justiça Militar da União
Atendimento ao beneficiário: e-mail: plasatende@stm.jus.br Telefones: (61) 3313-9193 Fax: (61) 3313-9628

