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Versão 2.0.1 de 16/10/2015 

Correções  
 

• Novas correções nas críticas de taxas do módulo de “Enviar Dados Para ANS”. 
 

 
 

Versão 2.0.0 de 05/11/2014 

Alterações  
 

• Em virtude das alterações na RN 85 e IN 23, a adequação de produtos não precisará conter 
o Instrumento Jurídico. Todos os módulos referentes aos Dispositivos Contratuais estão 
disponibilizados apenas para consulta. 

 
 
 

Versão 1.9.1 de 16/08/2012 

Correções  
 

• Correções nas críticas de taxas do módulo de “Enviar Dados Para ANS”. 
 

 
 
Versão 1.9.0 de 19/07/2011 

Alterações 
 

• A partir desta versão, as taxas não serão mais criticadas e enviadas com a solicitação de 
Adequação de Produto. 

 

 

Versão 1.8.2 de 28/10/2009 

Correções 
 

• Correções nas críticas dos dispositivos contratuais do módulo de “Enviar Dados Para ANS”. 
 

 

Versão 1.8.1 de 23/10/2009 

Correções 
 

• No “Demonstrativo de Pagamentos Efetuados” foi corrigido o total de planos a serem 
pagos. 

• Na “Manutenção de Rede” foi corrigida a relação de planos disponíveis para serem 
vinculados a estabelecimentos de saúde. 

 



 

Versão 1.8.0 de 29/09/2009 

Alterações 
 

• Nesta versão, o aplicativo solicitará a substituição da base de dados, devido à nova geração 
de base pela ANS. 

 

 

Versão 1.7.1 de 26/01/2009 

Alterações 
 

• A partir desta versão, as notas técnicas com data de envio superior ou igual a 01/01/2008 
não mais serão criticadas sobre a validade de 365 dias. Sendo que, as notas com datas 
inferiores a 01/01/2008 não serão mais enviadas pelo sistema para a ANS. 

 
 

 

Versão 1.7.0 de 11/12/2008 

Alterações 
 

• No módulo de “Manutenção de Planos”, o campo “Nome comercial” foi habilitado para 
edição quando o plano for oriundo de um processo de desdobramento. 

• No módulo de “Manutenção de Planos”, a função de copiar planos só pode ser executada 
para planos que ainda não foram enviados para ANS e que não forem oriundos de processo 
de desdobramento. 

 

 
Versão 1.6.0 de 20/08/2008 

Alterações 
 

• Novo módulo “Atualização de Base” para atualização da base de dados ARPS da operadora. 
Esta atualização é feita através de um arquivo disponibilizado pela ANS e que a operadora 
poderá obter utilizando o aplicativo PTA. Este arquivo contempla as alterações solicitadas 
pela operadora a ANS. 

• Implementação da nova “Região da Área de Atuação”, contemplando o município de 
Brasília, como definido no anexo II da IN 15. 

• Mudança da regra de estados limitrofes quando a abrangência geográfica do plano for 
"Grupo de Municípios". 

• Na tela de “Cadastro de Dispositivos Contratuais”, foi disponibilizada uma nova 
funcionalidade para consultar em quais planos esta sendo utilizado o dispositivo 
selecionado. 

• Na tela de “Dispositivos Publicados”, foi disponibilizada uma nova funcionalidade para 
exportar para Word os dispositivos publicados disponíveis para importação. 

 
 



 
Versão 1.5.0 de 28/12/2007 

Alterações 
 

• Novo módulo para importação de “Dispositivos Publicados pela ANS”. 
• Cadastro de Dispositivos: Novo campo “Tipo do Tema” (Setorial ou Não Setorial). 
• Cadastro de Dispositivos: Atualização do texto de “Entendimento Técnico” dos temas. 
 

 

 
Versão 1.4.4 de 22/10/2007 
 
Correções:  

 

• Correção de crítica nas cláusulas do tema “XVIII – Remoção”. 
 

 
 
Versão 1.4.3 de 26/09/2007 
 
Correções:  

 

• Corrigido defeito na importação do campo “Relação com entidade Hosp.” dos 
estabelecimentos de saúde. 

 
 
 
Versão 1.4.2 de 21/09/2007 
 
Correções:  

 

• Corrigido defeito na importação do CNPJ dos estabelecimentos de saúde. 
 

 
 
Versão 1.4.1 de 14/09/2007 
 
Alterações:  

 

• Cadastro de Estabelecimentos de Saúde – Opção de consultar os dados do CNES do 
estabelecimento selecionado, na página (internet) do DataSus. 

• Manutenção de Planos – Na aba “Rede” – Exportação dos dados da rede do plano para o 
excel. 

• Foram implementadas em todas as telas de “Pesquisa” do sistema: 
o Exportação dos dados da consulta para o excel. 
o Informação da quantidade de registros na consulta. 

• Manutenção de Planos – Foi retirada a descrição do item “Outros” das abas "Livre Escolha" 
e "Serviços e Coberturas Adicionais".  

• No Cadastro de Dispositivo Contratual, os temas relacionados abaixo, precisam ter o 
preenchimento de informações complementares. 



o X - CONDIÇÕES DE ADMISSÃO – Informação complementar: “Tipo de 
Contratação”. 

o XIII – VIGÊNCIA – Informação complementar: “Tipo de Contratação”. 
o XIV - CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – Informação complementar: 

“Tipo de Contratação”. 
o XVIII – REMOÇÃO – Informação complementar: “Segmentação Assistencial”. 
o XXII - PAGAMENTO DE MENSALIDADE – Informação complementar: “Tipo de 

Contratação”. 
o XXIII - REAJUSTE – Informação complementar: “Tipo de Contratação”. 
o XXVIII - CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO – Informação 

complementar: “Tipo de Contratação”. 
o XXIX – RESCISÃO – Informação complementar: “Tipo de Contratação”. 

• As cláusulas já cadastradas que não possuem essas informações complementares 
cadastradas poderão ser utilizadas normalmente, apenas as novas cláusulas precisam ter 
essas informações cadastradas, que no momento da vinculação a um plano, precisa ser do 
mesmo tipo que o plano. 

 
Correções:  

 

• Corrigido erro de crítica na importação de estabelecimentos de saúde de pessoa física. 
• Corrigido erro na importação de dispositivos contratuais do sistema RPS. 
 

 
 
Versão 1.4.0 de 01/06/2006 
 
Alterações:  

 

• A partir desta versão, a transmissão de solicitações de adequação de registro de planos só 
poderá ser efetuada após a instalação da versão atualizada do Programa Transmissor de 
Arquivos(PTA).  

 
Correções:  

 

• Foi corrigido erro na Validação de Planos, pois não estavam sendo exigidas as cláusulas dos 
temas XXVI e XXVII, referentes a planos coletivos, no instrumento jurídico de planos com 
Tipo de Contratação Coletivo Empresarial ou Coletivo por Adesão. 

• Foi corrigido erro no Relatório de Planos onde, no dispositivo referente ao tema XXIV – 
Faixas Etárias, estava sendo apresentado um dispositivo diferente do que estava vinculado 
ao plano. 

 
 
 
Versão 1.3.4 de 24/03/2006 
 
Alterações 

• Mudança na crítica da classificação Plano de Saúde X Sistema de Desconto, para que seja 
obrigatório que planos desdobrados tenham a mesma classificação do plano original. 

• Mudança na regra de habilitação do botão Excluir, na tela de Manutenção de Planos. 
Somente os planos copiados através do botão Copiar poderão ser excluídos. Os planos 
resultantes de adequação devem ser excluídos através da tela de Adequação de Planos. 

 
 



 
Versão 1.3.3 de 10/01/2006 
 
Alterações 

• Na Adequação de Planos foram alteradas as mensagens para o desdobramento dos planos. 
• No Cadastro de Taxas foi incluída crítica para permitir o cadastramento somente de Taxas 

de Registro de Produtos. 
 

Correções 
• Foi corrigida a tela da Manutenção de planos, pois na Aba Área de Atuação, quando uma 

UF era vinculada ao primeiro plano da lista, ficava indisponível para os planos seguintes.  
• Na Adequação de Planos, foi corrigido o defeito “O registro não pode ser excluído ou 

alterado porque a tabela 'TB_Planos_Protocolos' inclui registros relacionados a ele”. 
 

 
 
Versão 1.3.2 de 29/12/2005 
 
Correções 

• Foi corrigida a funcionalidade de transmissão de dados para a ANS.  
 

 
Versão 1.3.1 de 26/12/2005 
 
Alterações 

• Na importação de Estabelecimentos de Saúde, via arquivo no formato texto , foi incluída a 
possibilidade de atualização de dados de estabelecimentos já cadastrados na base de 
dados. Esta atualização será possível quando o estabelecimento no arquivo possuir o 
mesmo CNPJ/CPF e CNES de um estabelecimento na base de dados ou quando possuir o 
mesmo CNPJ/CPF porém o CNES na base esteja Vazio. 

 
Correções 

• A funcionalidade de importação de Estabelecimentos de Saúde, via arquivo no formato 
texto, foi corrigida porque estava exigindo o campo “Disponibilidade de Serviço” para 
estabelecimentos classificados como “Serviços de Alta Complexidade” ou “Demais 
Estabelecimentos”. 

• Na validação dos planos para envio estava apresentando erro quando o plano possui 
abrangência Grupo de Estados e selecionou-se 3 ou mais dos estados RJ, SP, MG, RS e BA. 

 
 
 
Versão 1.3.0 de 01/12/2005 
 
Alterações 

• No módulo “Manutenção de Planos”, foi disponibilizada uma nova função para “Copiar 
Planos”, ou seja, com esse recurso a operadora poderá criar uma solicitação de registro e 
plano aproveitando/alterando algumas características do plano com registro provisório que 
esteja sendo adequado à RN 100/05. 

• No módulo “Manutenção de Planos”, houve uma mudança na regra de edição do campo 
100% Livre Escolha. 



• Na adequação de planos, operadoras classificadas como "Odontologia de Grupo" ou 
"Cooperativa Odontológica", só podem possuir planos com segmentação do tipo 
“Odontológico”.  

• No “Demonstrativo de Pagamentos Efetuados” exibição de mensagem de ajuda por cada 
célula do demonstrativo. 

• Estabelecimentos de Saúde classificados como “Assistência Hospitalar”, devem ter 
obrigatoriamente os campos UF e Município cadastrados. 

 
 
 
Versão 1.2.1 de 22/11/2005 
 
Alterações 

• No módulo “Enviar dados para ANS” os planos recebidos pela operadora como 
transferência parcial de carteira, não são contabilizados com relação a TRP. 

• Mudança na regra de validação da quantidade de beneficiários por plano desdobrado. 
 
 
 
Versão 1.2.0 de 18/11/2005 
 
Alterações 

• Novo “Demonstrativo de Pagamentos Efetuados” baseado na RDC 6/00. 
• Na aba Dados Gerais tela de Manutenção de Planos, os planos que não tiverem rede 

vinculada enviada pela ANS poderão ser informados como Plano 100% Livre Escolha. 
• Nova tela de “Enviar dados para ANS”, onde a operadora pode escolher quais os planos 

deseja enviar para ANS. 
• Na tela de “Cadastro de Estabelecimentos de Saúde”, a operadora pode alterar o CNPJ / 

CPF, Razão Social, UF e Município dos estabelecimentos já cadastrados na ANS, que foram 
“Enviados pela ANS” na base de dados original do ARPS. 

• Na tela de “Adequação de Plano”, a operadora deverá informar a quantidade de 
beneficiários em cada plano resultante de um desdobramento. 

 
Correções 

• Na tela de Adequação de Planos, correção do erro “ADOqryExcluiRelacao: Field 
'CD_CNPJ_ESTB_SAUD' not found”. 

 
 

 
Versão 1.1.3 de 14/09/2005 
 
Alterações 

• Novo relatório de dispositivos contratuais cadastrados na base de dados da operadora. 
• Atualização da base de dados de “Municípios”. 
• Baixa de arquivos: A base de dados não será mais baixada pelo aplicativo 

“ArpsCopiaBase.exe”.  O Download será feito pelo aplicativo PTA (Programa de 
Transferência de Arquivos).  Para maiores informações consulte o manual do usuário do 
sistema ARPS. 

 
 



 
Versão 1.1.2 de 18/08/2005 
 
Alterações 

• Atualização do módulo de transmissão de arquivos. 
• Na tela de manutenção de planos, esta disponível uma nova aba com a consulta dos 

estabelecimentos de saúde vinculados ao plano (rede). 
• Na tela de manutenção de planos, na aba “Serviços e Coberturas Adicionais”, o item “05. 

Emergência fora da abrangência geográfica contratada” esta habilitado para planos com 
segmentação “Odontológica”. 

• Na tela de Cadastro de Dispositivos, não permite que um dispositivo do mesmo tema e com 
o mesmo texto, seja cadastro novamente. 

• No “Cadastro de Taxas”, o valor informado no campo Nº do documento, tem que ser o 
valor do item “Nosso Número” do boleto bancário. Devem ser informados somente os 12 
dígitos sem os caracteres de formatação. 

 
Correções 

• No módulo de “Enviar dados para a ANS” corrigimos as críticas de Área de atuação (Grupo 
de Municípios) e vinculação de Nota Técnica. 

• Na tela de manutenção de planos, correção da validação quando um plano tiver 
Abrangência Geográfica “Grupo de Municípios”, e o município Brasília for selecionado. 

• Correções na verificação do tipo de arquivo informado nos módulos “Importar 
Estabelecimentos de Saúde do sistema RPS” e “Importar os Dispositivos Contratuais do 
sistema RPS”. 

• Correção dos textos do “Entendimento Técnico e Referencial Normativo Legal” dos Temas 
dos Dispositivos Contratuais. 

• Correção da função de importação dos Estabelecimentos de Saúde.  
• Correção do relatório de “Planos não enviados para ANS”. 
 

 
 
Versão 1.1.1 de 21/07/2005 
 
Alterações 

• As opções de “Cadastro de Estabelecimentos de Saúde” e “Importar Estabelecimentos de 
Saúde” estão visíveis para todas as operadoras independentemente da sua classificação. 

• Nova funcionalidade para “Copiar” o Instrumento Jurídico de um plano para outro. 
 
 
Versão 1.1.0 de 23/06/2005 
 
Alterações 

• Inclusão das informações (campos) “Plano comercializado”, “data da última 
comercialização” e “último anexo de nota técnica enviado” na tela de Manutenção de 
Planos. 

 
 
 
 
 


