
Do Setor do Programa de Saúde e Assistência Social
- Plan-Assiste -

Art. 10. Compete ao chefe do Setor do Plan-Assiste na PR/DF: 

I - Planejar, organizar, gerenciar e monitorar as atividades relativas à sua área de atuação;

II - Zelar  pelas  diretrizes  do  Planejamento  Estratégico  Institucional  em  sua  área  de

atuação; e

III - Zelar pelo cumprimento do Regulamento Geral do Plan-Assiste.

Art. 11. Compete ao substituto do Plan-Assiste na PR/DF:

I - Auxiliar o chefe de Setor do Plan-Assiste no planejamento, na organização, na direção

e no controle das atividades previstas neste Regimento; e

II - Substituir o  chefe de Setor do Plan-Assiste em seus impedimentos, afastamentos e

vacância.

Art. 12. Ao Setor do Plan-Assiste na PR/DF compete:

I - Realizar serviços de atendimento, tais como:

a) Enviar para a perícia médica os procedimentos que necessitem de autorização

pericial.;

b) Prestar  orientações  e  esclarecimentos  aos  membros  e  servidores,  ativos  e

inativos acerca dos procedimentos e benefícios disponíveis;

c) Emitir  autorizações  de  procedimentos  clínicos,  cirúrgicos,  paramédicos  e

odontológicos;

d) Receber e enviar ao setor de faturamento do Plan-Assiste na PGR os pedidos

de reembolsos médicos, odontológicos e de auxílios com recursos próprios; 

e) Receber documentos de beneficiários e promover a atualização dos sistemas

informatizados do Plan-Assiste;

f) Solicitar e entregar cartões de identificação dos beneficiários;

g) Realizar  o  cadastramento  de  beneficiários  nos  sistemas  informatizados  do

Plan-Assiste;

h) Prestar  informações  aos  beneficiários,  membros  e  servidores  acerca  das

condições  de  ingresso  e  permanência  no  Programa  de  Saúde,  bem  como  da  sua



utilização;

i) Atualizar e manter os dados cadastrais de beneficiários no sistema de gestão;

j) Solicitar e entregar cartões para utilização na rede credenciada própria e nas

redes auxiliares;

k) Fornecer  informações  à  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas  em  casos  de

vacância de servidores;

l) Enviar  comunicações  aos  membros  e  servidores  sobre  assuntos  de  seu

interesse referentes ao Plan-Assiste.
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