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Versão 1.1.2 de 31/08/2006 
 
 

Alterações:  
 
Cadastros Planos 
 
• Inclusão do campo Tipo de Índice de Reajuste, que deverá ser solicitado quando a 

informação do Tipo Clausula de Reajuste do Plano for igual a “INDICE”, em conformidade 
com a RN 95/05. 

 
 
 
Versão 1.1.1 de 16/06/2006 
 
 

Correções:  
 
• Corrigida a rotina de geração de arquivo para ANS. 

 
 
 
Versão 1.1.0 de 01/06/2006 
 
 

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

 
 
 
Versão 1.0.8 de 07/11/2005 
 

Alterações: 
            

Cadastros Planos 
 

• Modificada a mensagem de confirmação de plano com rede hospitalar. 
 

Importação. 
 

• Agilizado o processo de importação, com redução de tempo de processamento. 
 
 
 
 
Versão 1.0.7 de 13/09/2005 
 

Alterações: 
  
      Baixa de arquivos 
 

• A base de dados não será mais baixada pelo aplicativo “ScpaCopiaBase.exe”.  O 
Download será feito pelo aplicativo PTA (Programa de Transferência de Arquivos).  Para 
maiores informações consulte o manual do usuário, na página quinze, onde são dados 
maiores detalhes. 

 
 Geração de dados para a ANS. 
 

• Validar somente os Estabelecimentos de Saúde vinculados pela operadora. 
• Eliminar duplicidade de cadastramento de CNPJ de estabelecimentos de saúde. 

 
 
 
 
Versão 1.0.6 de 11/08/2005 

 
Alterações: 
• Nova Versão do transmissor de arquivos para ans. 

 
Importação. 
• Alterada a rotina de vinculação de planos a estabelecimentos de saúde. 

 
 
 
 
Versão 1.0.5 de 21/07/2005 

 
Alterações: 
 
Cadastro de Estabelecimentos de Saúde 
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• Permitir a alteração de todos os campos do cadastro. 
• O preenchimento dos campos “CNES”, “Data de Inicio de Serviço” e “Data do Contrato” 

passou para opcional. 
• Permitir a exclusão dos Estabelecimentos de Saúde, enviados pela ANS. 

 
 
Cadastros Planos 
 

• Modificadas as criticas e as mensagens de validação, quanto ao preenchimento, das 
cláusulas contratuais.  

• Solicitação de confirmação de plano com rede hospitalar 
 

Cadastro de Planos / Exclusão de Cobertura 
 

• Para a exclusão parcial, será liberado o preenchimento do campo quantidade (ano), desde 
que preenchido um dos seguintes itens: Outras Condições de Parcialidade, Tipos de 
atendimento, Especialidade ou Diagnósticos. 

 
Geração de dados para ANS 
 

• Alteradas as mensagens de erro, das cláusulas contratuais, no relatório de Erros de Critica 
dos dados. 

 
Importação. 
 

• Os campos “CNES”, “Data de Inicio de Serviço” e “Data do Contrato” passam a ser de 
preenchimento opcional. 

 
 

 
Correções: 

 
 Importação: 

• Corrigida à importação das Cláusulas de Cobertura Assistencial. 
 

 
 
 
Versão 1.0.4 de 24/06/2005 

 
Alterações: 
 
Correções: 

  
       Cadastro Plano – Exclusão de Cobertura 
 

• Corrigido erro na alteração de dados, referente ao item de exclusão “Internações em 
terapia Intensiva, semi-intensiva ou similar”. 

 
 
 
 
Versão 1.0.3 de 23/06/2005 

 
Alterações: 
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Correções: 
 
Importação: 

• Corrigida importação das Cláusulas de Impacto Financeiro e faixas etárias. 
 
 
 
 
Versão 1.0.2 de 23/05/2005 

Alterações: 
 
Cadastro de Planos - Dados Gerais: 

• Alterada a critica, do ano, da data de inicio de operação.   Permitindo a digitação de anos 
compreendidos entre 1960 e 1998.    

• Não permitia a inclusão e a exclusão de planos, das operadoras que tinham informado o 
PIAC. Nesta versão serão liberadas a inclusão e a exclusão. 

 
 
Correções: 

 
 Geração de dados para ANS: 

• Quando gerava arquivos, o aplicativo não permitia desmarcar os anexos selecionados, 
após a ocorrência de erros. 

  
• Apresentava a mensagem de erro “Existem intervalos não cobertos pelas faixas etárias”, 

apesar do preenchimento correto das faixas etárias. 
 
 

Cadastro de Planos – Exclusão de cobertura. 
• Correção dos cadastramentos de exclusão de coberturas. 

 
 

 
 

 
 
Versão 1.0.1 de 28/03/2005 
 

• Versão inicial do sistema. 
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