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AUTORIZAÇÕES FORA DO HORÁRIO
DE EXPEDIENTE

PLAS/JMU (SECEX) e que passaria a valer a
partir de 2017.

Informamos aos beneficiários que nos
casos de urgência/emergência comprovada,
implicando internação imediata ou socorro aos
sábados, domingos, feriados ou fora do horário
de expediente, o credenciado deverá atender o
beneficiário e solicitar autorização à SECEX, no
primeiro dia útil, a necessária autorização.

A SECEX apresentou as tabelas de
reajuste, mas os membros do Conselho
decidiram que “por enquanto, este não é o
momento mais adequado”. Antes da deliberação
servidores do PLAS/JMU fizeram duas
apresentações e explanaram, em números, a
situação econômica-financeira do Plano. No
entanto, os conselheiros do PLAS/JMU, por
unanimidade de votos, vetaram qualquer
reajuste na tabela.

PRAZO AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS
- 07 (sete) dias úteis nos casos de
cirurgias que utilizem OPME (Órteses, Próteses
e Materiais Especiais);
- 02 (dois) dias úteis nos demais casos.
As
autorizações
deverão
ser
encaminhadas ao PLAS/JMU pelo e-mail plasatende@stm.jus.br.

DIABETES
O diabetes é uma doença silenciosa. E a
melhor forma de prevenir é manter hábitos
saudáveis, como a
boa alimentação e
atividades
físicas
regulares. E lembrese de manter seus
exames em dia.
Porque o tratamento com diagnóstico precoce
pode ser bem mais suave.

HORÁRIO DA SECEX NO RECESSO
DO JUDICIÁRIO
À semelhança das demais Unidades do
Tribunal, a SECEX funcionará das 13h às 18h,
nos dias 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de
dezembro de 2016, bem como nos dias 2, 3, 4, 5
e 6 de janeiro de 2017.
Informamos, também, que no período de
9 a 31 de janeiro de 2017 o horário será das 13h
às 18h.

BOAS FESTAS!
A Equipe do PLAS/JMU deseja a todos os
servidores da JMU, um Feliz Natal com muita
felicidade, prosperidade, SAÚDE, paz e
realizações.
Feliz Natal e Próspero Ano de 2017!

CONSELHO DELIBERATIVO VETA
AUMENTO DO PLAS/JMU PARA 2017
O Conselho Deliberativo do PLAS/JMU
decidiu vetar, na reunião do dia 21 de novembro,
um aumento na tabela de contribuição do Plano
de Saúde, proposto pela Secretaria Executiva do

PLAS/JMU:
Este Plano também é seu!
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