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EXAMES DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA
VÍRUS NO DISTRITO FEDERAL
Para melhor atender os beneficiários, o
PLAS/JMU já inseriu na sua Tabela utilizada pelos
Credenciados no DF, os valores desses exames.
O Laboratório SABIN/DF foi o que ofereceu os
valores mais vantajosos para os beneficiários do Plano, para a realização desses exames.
Esclarecemos, ainda, que esses exames dispensam autorização prévia.

ram como fatos motivadores de inserção de alguns beneficiários na "malha fina", nos exercícios anteriores, o registro do CNPJ do STM ao invés do CNPJ
do PLAS/JMU, quando do preenchimento do item relacionado com as despesas médicas realizadas via
Plano e, também, principalmente, o fato de alguns beneficiários titulares terem discriminado despesas médicas contraídas por seus "beneficiários dependentes junto ao PLAS/JMU" mas que, perante a Receita Federal, não possuíam a mesma condição de
"dependentes legais do referido declarante titular”.

Vida UTI-Móvel
APLICATIVO
Atenção, beneficiário: baixe o
aplicativo da AMIL no seu celular! Com ele, você terá acesso
à rede credenciada da AMIL,
poderá emitir sua carteirinha
virtual e a de seus dependentes,
além de fazer agendamento de
consultas e exames de maneira
mais prática e rápida.

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 31/03/2016, 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.

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE
2016 (RELATIVA AO ANO BASE 2015)

Informamos que o PLAS/JMU não possui cobertura para a remoção de beneficiários por ambulância.
No entanto, o Superior Tribunal Militar possui um “convênio” com a Vida UTI-Móvel do DF, com autorização
para débito na folha de pagamento. A adesão ao convênio deverá ser feita diretamente com a Vida UTIMóvel, por meio do telefone (61) 3248-0008 ou por
intermédio do e-mail sistemas.bsb@utivida.com.br .

PROJETO SAÚDE – PLAS/JMU E ASSAU
Junto com o Informativo, está sendo enviado
apenas para os servidores inativos, pensionistas e
cônjuges, um “Questionário” elaborado pela Assessoria de Serviços de Saúde (ASSAU) do Tribunal.
O objetivo desse “Questionário” é criar um banco de dados que permita o desenvolvimento futuro de
um projeto em conjunto, da ASSAU com o PLAS/JMU,
com foco em portadores de doenças crônicas (diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, obesidade, etc).
Após preenchido, ele deverá ser devolvido via
correios ou entregue pessoalmente, diretamente na
Assessoria de Serviços de Saúde do Tribunal (10º
andar), até o dia 31/03/2016.

Participe da pesquisa!
A SECEX, objetivando evitar transtornos aos
beneficiários do PLAS/JMU perante a Receita Federal,
por ocasião da confecção da Declaração de Imposto
de Renda deste ano (2016), informa que se destaca-

PLAS/JMU: Este Plano também é seu!
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