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'PLANO DE SAÚDE DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO
Em 22/11 será
realizada a próxima
Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo
do PLAS/JMU onde
serão apreciadas as
prestações de contas
dos meses de agosto e setembro.

PERGUNTAS FREQUENTES
Confiram a nova seção "Perguntas Frequentes" disponível no link "Plano de Saúde" do
Portal do STM.

Conforme calendário aprovado pelo Conselho, uma Reunião Extraordinária está prevista
de ser realizada em 13 de dezembro, para apreciação de assuntos administrativos.

Esta seção foi criada com o objetivo de
responder de maneira prática e rápida às perguntas mais usuais dos beneficiários.

VISITAS TÉCNICAS A PLANO DE SAÚDE

SERVIÇOS E DESPESAS NÃO COBERTOS
PELO PLAS/JMU

Dando continuidade ao programa de visitas
a Planos de Saúde de Autogestão localizados em
Brasília/DF, servidores do PLAS/JMU realizaram
na tarde do dia 09 de outubro mais uma visita
técnica, dessa vez ao Plano de Saúde do Banco
Central do Brasil. Na oportunidade, os integrantes
do PLAS/JMU foram
recebidos pelo Coordenador e Chefes de
Divisão responsáveis
pelo gerenciamento
do referido Plano de
Saúde, o qual conta
com uma carteira de cerca de 30.000 vidas espalhadas pelo Brasil. A visita serviu para que os integrantes do PLAS/JMU pudessem conhecer novas experiências positivas nessa área, implementadas por aquele Plano de Saúde, algumas das
quais poderão, inclusive, vir a ser adotadas futuramente pelo PLAS/JMU, dentro do processo de
contínuo aperfeiçoamento da gestão que vem
sendo buscado pela SECEX, como por exemplo
um novo sistema informatizado para gerenciamento do Plano. A próxima visita técnica será realizada ao Plano de Saúde da Caixa Económica

A relação dos serviços e despesas não cobertas pelo Plano consta do Regulamento do
PLAS/JMU, podendo ser acessada no seguinte
endereço
eletrônico
na
Internet:
www.stm.ius.br/plano-de-saude/maisopcoes/legislacao.
l ENCONTRO DO PLANO DE SAÚDE DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Com a presença dos 13 (treze) Representantes do Plano lotados nas Auditorias Militares,
todos eles servidores de carreira da JMU, o Encontro será realizado no próximo dia 27/11, no
edifício-sede do Superior
Tribunal Militar.
Encontro do Plano de Saúde da
Justiça Militar da União
Local: Salão Nobre do
Superior Tribunal Militar
Horário: 14 hora»

Seu principal objetivo é a troca de experiências e informações sobre o Plano, com vistas a
um melhor atendimento aos beneficiários e aperfeiçoamento dos processos gerenciais adotados
pela SECEX.

Secretaria Executiva do Plano de Saúde da Justiça Militar da União

Atendimento ao beneficiário: e-mail: plasatende@stm.jus.br Telefones: (61)3313-9193/3313-9361 Fax: (61)3313-9628

