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O NOSSO PLAS / JMU
Transparente, impessoal, efetivo,

setembro

passado,

registrando

em

seu

Relatório que o PLAS/JMU apresenta equilíbrio

abrangente, econômico e equilibrado.

financeiro, além de sugerir alguns ajustes nas
O

nosso

abrangência

PLAS/JMU
nacional,

atende,
efetividade

com

rotinas de atendimento e outras propostas que

e

serão objeto de análise por parte do Conselho

impessoalidade, cerca de 3.100 vidas, através
dos credenciados diretos, da Uniodonto do
Brasil

e

dos

Cooperados

da

Unimed

Deliberativo.
A

transparência,

evidenciada

cristalina prestação de contas examinadas

Norte/Nordeste, todos profissionais altamente

pela Secretaria de Controle Interno

qualificados

Tribunal,

e

à

disposição

dos

nossos

vem

sendo

atestada,

do
com

regularidade, pelo Conselho Deliberativo do

beneficiários.
O nosso PLAS/JMU, a par de não ter
reajustado

pela

a

contribuição

mensal

dos

beneficiários desde o mês de novembro de

PLAS/JMU,

o

qual

tem

aprovado,

por

unanimidade, as Prestações de Contas do
nosso Plano.

mais de

A publicação mensal do Informativo

se mantém

PLAS/JMU, física e eletrônica, e dos Relatórios

equilibrado financeiramente até o momento,

de Auditoria e Acompanhamento da Gestão,

fruto dos processos de gestão que vem sendo

elaborados pela mesma Secretaria de Controle

empreendidos

constantes

Interno, reforçam a publicidade e atestam a

negociações levadas a efeito com os nossos

eficiência e a proficuidade da gestão imprimida

prestadores de serviços na área de saúde, as

ao nosso PLAS/JMU ao longo dos últimos anos.

quais assumem relevante papel frente ao

É o nosso PLAS/JMU cumprindo com

galopante crescimento de custos que elevam a

intransigente senso de cumprimento do dever a

inflação médica

missão de promover e facilitar o acesso dos

2010, enquanto nos últimos 5 anos
200 planos de saúde faliram,

e,

também,

das

a níveis superiores aos da

beneficiários às ações de Saúde, buscando ser

inflação oficial.
Corroborando tal assertiva, o Grupo de
Trabalho criado pela Portaria nº 171-DIREG de

visto como agente facilitador e promotor de
serviços com qualidade.

29 de julho de 2013, e constituído por
servidores da SECEX, DIPES, DITIN, SEPLA e
DIPAT, concluiu

PLAS/JMU: SAÚDE EM PRIMEIRO LUGAR!

seus trabalhos em 11 de
Secretaria Executiva do Plano de Saúde da Justiça Militar da União
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