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NOVO SISTEMA INFORMATIZADO DO PLAS/JMU
O PLAS/JMU está trabalhando, intensamente, para
oferecer a você, beneficiário do Plano de Saúde, cada vez
melhores serviços.

neficiário, visto que o Hospital/Clínica/Laboratório irá cobrar pelo mesmo e a fatura será enviada ao PLAS/JMU para
ser processada, caso o servidor seja beneficiário do Plano.

VOCÊ JÁ CONFERIU SEU EXTRATO MENSAL?

Dentre as mudanças a serem implementadas, está a
entrada em funcionamento, em breve, do novo Sistema
Informatizado do PLAS/JMU - FacPlan -, que irá proporcionar a otimização da comunicação com os beneficiários e
com a rede credenciada.

É muito importante que você confira, regularmente,
os valores descontados em seu contracheque, seja a título
de contribuição e/ou de despesa de custeio.

Com o novo Sistema, será possível agilizar o fluxo e
os processos de trabalho na SECEX, o que resultará em
avanços na qualidade do atendimento e gestão dos recursos financeiros do Plano, tudo isso com o intuito de alcançar-se um plano de saúde financeiramente saudável, tecnologicamente moderno e com uma estrutura ágil e confiável,
que atenda às demandas dos beneficiários.

FALE COM A REPRESENTANTE DOS SERVIDORES

Se você encontrar qualquer divergência nos valores
demonstrados, entre em contato imediato com a SECEX.

Para entrar em contato com a nova representante
dos servidores junto ao Conselho Deliberativo, Ana Valéria,
basta enviar um e-mail para: representanteplas@stm.jus.br.

SAÚDE TEM CUSTOS CADA VEZ MAIS ELEVADOS NO BRASIL
Reportagem do dia 03/04/2016, do jornal Correio
Braziliense/DF, informa que os planos de saúde individuais
devem subir de 13,55% a 15% em 2016. Em maio, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vai definir o percentual de aumento, que passa a vigorar a partir de junho, para
tais planos, de acordo com o aniversário do contrato.

EXAME PERIÓDICO ANUAL (EPA)
Solicitamos aos beneficiários, que ao realizarem os
procedimentos relacionados com o “Exame Periódico Anual” (EPA), não assinem “Guia de Serviço” do PLAS/JMU para
a realização dos mesmos.
Essa recomendação deve-se ao fato de que os procedimentos cobertos pelo Exame Periódico Anual, sem ônus
financeiro para o servidor, são exclusivamente aqueles
discriminados na requisição distribuída pela Assessoria de
Serviços de Saúde (ASSAU).
Assim, qualquer outro procedimento adicional, enquadrado fora dessa lista, se for realizado por ocasião do
Exame Periódico Anual, será sempre com ônus para o be-

A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) prevê que o cenário macroeconômico deve afetar
mais intensamente a saúde privada neste ano, mas espera
que o segmento se adapte às condições de mercado, por
meio de ações de fidelização dos clientes, gestão eficiente
dos custos e transparência na gestão, que evidencie os investimentos realizados, em serviços de qualidade.
Embora o PLAS/JMU não seja subordinado à ANS, o
cenário é, em grande parte, comum às instituições de autogestão, como é o caso do nosso Plano, visto que muitas
delas não tem conseguido equilibrar suas receitas e despesas nos últimos anos, fazendo com que suas reservas financeiras sejam consumidas e haja a necessidade de soluções
consistentes para a sua sustentabilidade.
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!
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