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REAJUSTE DE PLANOS COLETIVOS - RPC - HISTÓRICO DE VERSÕES 

 

o Versão 3.1.4 de 31/08/2016 

o Versão 3.1.3 de 28/06/2016 

o Versão 3.1.2 de 05/12/2007 

o Versão 3.1.1 de 06/06/2006 

o Versão 3.1.0 de 01/06/2006 

o Versão 3.0.1 de 18/08/2005 

o Versão 3.0.0 de 06/06/2005 

o Versão 2.0.7 de 16/03/2005 

o Versão 2.0.6 de 21/10/2004 

o Versão 2.0.5 de 07/10/2004 

o Versão 2.0.4 de 04/08/2004 

o Versão 2.0.3 de 21/07/2004 

o Versão 2.0.2 de 25/06/2004 

o Versão 2.0.1 de 01/06/2004 

o Versão 1.0.4 de 04/07/2002 

o Versão 1.0.3 de 20/06/2002 

o Versão 1.0.2 de 28/02/2002 

o Versão 1.0.1 de 19/02/2002 

 

____________________________________________________________ 

 
o Versão 3.1.4 de 31/08/2016 

 

Correções:  
 

 A partir desta versão, ficou corrigido a emissão da versão do sistema no relatório 

de conferência. 

 Correção na importação de arquivos (*.txt) na versão do Windows 10.  
 

 

o Versão 3.1.3 de 28/06/2016 

 

Alterações:  
 

Tela Cadastrar Comunicado: 

 A partir desta versão, ficou permitido o envio com o código do beneficiário igual a 

zero.  

 
 

o Versão 3.1.2 de 05/12/2007 

 

Alterações:  
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Tela Cadastrar Comunicado: 

 A partir desta versão, a crítica do campo Código do Plano na Operadora foi 

alterada para se adequar à mesma praticada no SCPA.  
 

 
 

o Versão 3.1.1 de 06/06/2006 

 

Correções: 

 

Transmissão de arquivos: 

 Remoção do texto “Teste”  na emissão do recibo de envio de arquivos para a 

ANS. 
 

 
 
 

o Versão 3.1.0 de  01/06/2006 

 

Alterações:  
 

 A partir desta versão, a transmissão de Reajustes de Planos Coletivos só poderá 

ser efetuada após a instalação da versão atualizada do Programa Transmissor de 

Arquivos(PTA).  
 
 
 

o Versão 3.0.1 de 18/08/2005 

 

Alterações: 

 

Transmissão de arquivos: 

 Esta função foi alterada para melhoria no processo de transmissão. 

 

 

 

o Versão 3.0.0 de 06/06/2005 

 

Inclusões: 

 

Tela Fator Moderador: 

 Foram incluídos novos campos para registrar Valores e Percentuais Antes e Após 

a alteração de Franquia/Co-participação. 

 Os campos Percentual Antes e Percentual Após não podem ser superiores a 

99,99%. 

 

Tela de Consulta de Comunicados de versões anteriores 

 Foi criada nova tela para consulta dos comunicados gerados e enviados em 

versões anteriores a 3.0.0 

 

Alterações: 
 

Tela Cadastrar Comunicado: 
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 O nome do campo Introdução de Franquia/Co-participação mudou para Alteração 

de Franquia/Co-participação 

 Foram alteradas algumas dicas de campos desta tela. 

 

Tela Fator Moderador: 

 Foi alterada a lista de itens de cobertura. 
 

Mensagens: 

 Foram alteradas diversas mensagens nas telas de Importação de Comunicados, 

Cadastramento de Comunicados e Validação de Comunicados, que estão descritas 

no manual do usuário.  
 
 
 

o Versão 2.0.7 de 16/03/2005 

 

Correções: 

 

Importar Dados: 

 Quando existiam várias linhas com o mesmo nome de plano, porém com registro 

999999999 ou outro registro válido, o sistema interpretava as informações dos 

planos 999999999 como sendo de planos com registro na ANS. Foi corrigido. 

 

Alterações: 
 

Tela Cadastrar Comunicado: 

 Foi alterada a dica do campo "Introdução Franquia Co-participação" de: 

“Preencher o campo com "S", caso tenha sido introduzida co-participação 

e/ou Franquia como complemento ou em substituição ao reajuste no período 

de que trata o comunicado. Caso contrário, preencher com "N".” 

para:  

“Preencher o campo com "S", caso tenha sido introduzida/alterada a co-

participação e/ou franquia como complemento ou em substituição ao 

reajuste no período de que trata o comunicado. Caso contrário, preencher 

com "N".” 

 Foi alterada a dica do campo "Reajuste é Linear?" de: 

“Indica se o reajuste do Contrato é Linear ou não Linear. Digite “S” para 

Linear e “N” para Não Linear.” 

para: 

“Indica se o reajuste do contrato é Linear. Digite "S" para Linear e "N" para 

Não Linear. Em caso de reajuste não linear, os percentuais aplicados por 

grupo de beneficiários deverão ser especificados na justificativa técnica.” 
 
 

o Versão 2.0.6 de 21/10/2004 

 

Correções: 

 

Tela Cadastrar Comunicado: 

 Na inclusão do valor ‘N’ para o campo “Introdução Franquia Co-participação”, 

estava retornando mensagem de erro ” ‘’ is not a valid integer value” , o que 

impedia que qualquer outro campo da grade fosse alterado. Foi corrigido. 

 

Alterações: 
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Relatórios: 

 No cabeçalho dos relatórios de conferência por Plano, por Contrato/Apólice e 

Geral foi incluída a versão do sistema que gerou os mesmos.  
 
 

o Versão 2.0.5 de 07/10/2004 

 

Correções: 

 

Gerar Arquivo: 

 Foi corrigido o seguinte erro na geração do arquivo para envio à ANS:   quando o 

valor do campo “Percentual de Reajuste Acrescido de Co-participação e Franquia” 

era preenchido com  0,01 estava sendo gravado no arquivo como 0,00 (zero). 
  

Alterações: 
 

Tela Cadastrar Comunicado: 

 Alterada a crítica do campo “Percentual de Reajuste Acrescido de Co-

participação/Franquia” para permitir que este seja preenchido com 0,00 (zero), 

quando o campo “Percentual de Reajuste” for negativo, mesmo quando o campo 

“Introdução de Co-participação/Franquia” for igual a “S”.  

 

Inclusões: 

 

Abertura do aplicativo: 

 Na abertura do aplicativo será feita uma verificação da versão do banco de dados 

que está sendo utilizado. Caso seja diferente de 2.0.5 será emitida mensagem de 

erro e o aplicativo será finalizado. Caso contrário o aplicativo será executado 

normalmente.  
 
 

o Versão 2.0.4 de 04/08/2004 

 

Correções: 

 

Importar Dados: 

 A informação referente ao período Inicial de Análise estava sendo repetida no 

campo referente ao período Final de Análise, durante a importação. Foi corrigido. 
 

Gerar Arquivo: 

 O processo foi otimizado pois para arquivos grandes estava muito lento. 
 

 

o Versão 2.0.3 de 21/07/2004 

 

Correções: 

 

Importar Dados: 

 O procedimento de importação estava muito lento e foi otimizado para diminuir o 

tempo de processamento.  

 

Inclusões: 
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Cadastrar Comunicado: 

 Na inclusão de nova data de comunicado foi incluída opção para copiar dados de 

outro comunicado.  

 
 
 

o Versão 2.0.2 de 25/06/2004 

 

Correções: 

 

Relatório Conferência: 

 Os relatórios de Comunicado de Reajuste nas opções por Plano, por 

Contrato/Apólice e Geral estavam invertendo a posição dos Percentuais de 

Reajuste e de Reajuste acrescido de co-participação/franquia apesar de, na base 

de dados, as informações estarem corretas. O problema foi corrigido e as 

operadoras que já enviaram arquivos com a versão 2.0.1, ou que ainda estão 

cadastrando os comunicados no aplicativo, não sofrerão prejuízos, pois os dados 

cadastrados não sofrerão alterações com a atualização da versão . 

 

Importar Dados: 

 Estava apresentando as mensagens de erro: “is not a valid integer value” ou “is 

not a valid floating point value” , quando era informado um arquivo com o layout 

da versão antiga do RPC, ou com layout fora do padrão da versão atual, 

disponível no manual do RPC. Corrigido. 

 Estava apresentando incorretamente a mensagem “Arquivo não possui linhas de 

Item de Cobertura ’C4’ ” mesmo quando não existia planos com introdução de co-

participação/Franquia no arquivo a ser importado. Corrigido. 

 Quando o arquivo a ser importado traz, na linha C4, o código do item de 

cobertura igual a 000, ou diferente dos especificados no manual, o aplicativo 

estava apresentando a mensagem genérica “Erro na gravação das informações de 

Despesa no banco de dados!”. Esta mensagem foi substituída de forma a 

esclarecer o que causou o erro. A nova mensagem é: “<nr linha> Código do Item 

de cobertura inválido.” 

 Caso o campo Introdução de co-participação/Franquia seja igual a ‘N’ em um 

comunicado de reajuste de Plano/Contrato as linhas C4 referentes a este  

reajuste de Plano/Contrato serão desconsideradas. 
 

Cadastrar Comunicado: 

 Na inclusão de nova linha estava perdendo a correlação com a tabela de fator 

moderador. Nesta nova versão as novas linhas serão incluídas no final da lista, o 

que corrige o problema.  

 

Manual 

 Na seção Importando dados, o tamanho do registro de Trailler foi corrigido para 

29 caracteres.  

 
 
 

o Versão 2.0.1 de 01/06/2004 

 

 

Inclusões: 

 

Tela Cadastrar Comunicado : 

 Campo UF do Contrato 
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 Campo Dispersão dos Beneficiários 

 Campo Característica do Reajuste 

 Campo Reajuste Linear 

 Campo Introdução Franquia/Co-participação 

 Campo Percentual de Reajuste Acrescido de Franquia/Co-participação  

 Campo Código do Plano na Operadora 

 

Tela Fator Moderador: 

 Campo Item de Cobertura 

 Campo Valor 

 Campo Percentual 

 Campo Observação 

 

Função Transmitir Arquivo: 

 A transmissão do arquivo gerado para a ANS poderá ser feita diretamente do 

aplicativo RPC. Porém será facultado o envio também pelo aplicativo PTA. 

 

Alterações: 

 

Tela Cadastrar Comunicado : 

 Validação da coluna Percentual de Reajuste não permite valor maior que 1000. 

 

Função Importa Dados: 

 Alterada para contemplar os novos campos 

 

 
o Versão 1.0.4 de 04/07/2002 

 
 

Alterações: 
 

Gerar Arquivo ANS: 

 O processo de geração de arquivo foi otimizado para agilizar a geração de 

comunicados com grande quantidade de planos/contratos informados. 

 

 
o Versão 1.0.3 de 20/06/2002 

 

 

Correções: 
 

Cadastrar Comunicado: 

 Acerto de erros de gravação dos reajustes do último plano do comunicado. O 

sistema não estava gravando as informações, quando existia na base de dados, 

outro comunicado vazio com a Data igual e o Comunicado Número maior. 

 

 

 
o Versão 1.0.2 de 28/02/2002 

 

 

Correções: 

 

Alteração dos dados de Comunicados com Arquivo Gerado: 
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 Após a geração do arquivo de comunicado para envio à ANS, o sistema bloqueia 

os dados. Caso haja necessidade de correção dos mesmos, é utilizado o botão 

“Abre Comunicado para alteração” , posicionado do lado direito do campo data. 

 Na versão 1.0.1, o  sistema não estava permitindo a geração do novo arquivo 

para envio. Este problema foi resolvido. 

 

 

 
o Versão 1.0.1 de 19/02/2002 

 

 

Correções: 

 

Importar Dados: 

 O sistema não estava exibindo os erros encontrados na execução da função de 

importação de arquivos em formato TXT.  O problema foi resolvido. 

 

 


