Agência Nacional de Saúde Suplementar

MANUAL DO PERSUS
OPERADORAS:
MÓDULO DE GESTÃO DE CONTAS

RIO DE JANEIRO
2016

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
Diretoria de Desenvolvimento Setorial
Diretoria Adjunta
Gerência-Executiva de Integração e Ressarcimento ao SUS

MANUAL DO PERSUS
OPERADORAS:
MÓDULO DE GESTÃO DE CONTAS

Rio de Janeiro
2016

2016. Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – Não Comercial – Sem
Derivações. Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida reprodução parcial ou total
desta obra, desde que citada a fonte.
O conteúdo desta, e de outras obras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, pode ser acessado na página
www.ans.gov.br

Versão online
Elaboração, distribuição e informações
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES
Diretoria Adjunta – DIRAD/DIDES
Gerência-Executiva de Integração e Ressarcimento ao SUS – GEIRS/DIRAD/DIDES
Av. Augusto Severo, 84 – Glória
CEP 20.021-040
Rio de Janeiro, RJ – Brasil
Tel.: +55(21) 2105-0000
Disque ANS 0800 701 9656
www.ans.gov.br
ouvidoria@ans.gov.br
Diretoria Colegiada da ANS
Diretoria de Desenvolvimento Setorial – DIDES
Diretoria de Fiscalização – DIFIS
Diretoria de Gestão – DIGES
Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras – DIOPE
Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO
Projeto Gráfico
Gerência de Comunicação Social – GCOMS/SEGER/PRESI
Fotografia (capa) – istock photos
Normalização - Biblioteca /COPDI/GEQIN/GGDIN

Ficha Catalográfica
A 265m

Agência Nacional de Saúde Suplementar (Brasil). Diretoria de Desenvolvimento Setorial. Diretoria Adjunta. Gerência-Executiva de
Integração e Ressarcimento ao SUS.

		
Manual do PERSUS operadoras [recurso eletrônico] : módulo de gestão de contas / Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Diretoria de Desenvolvimento Setorial. Diretoria Adjunta. Gerência-Executiva de Integração e Ressarcimento ao SUS. – Rio de
Janeiro: ANS, 2016.
Xxx MB; ePUB.
1. Saúde suplementar. 2. Plano de saúde. 3. Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde. 4. Protocolo Eletrônico de
Ressarcimento ao SUS - Manual. I. Título.

CDD.368.382
Catalogação na fonte - Biblioteca ANS

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO......5
2. MÓDULO DE GESTÃO DE CONTAS DE USUÁRIOS......5
3. REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE GESTÃO DE CONTAS......5
3.1. SOFTWARE ......5
3.2. ACESSO À INTERNET......6
3.3. CONTA DE E-MAIL......6
3.4. CERTIFICADOS DIGITAIS......6
3.5. LOGIN E SENHA PARA ACESSO INICIAL......6
4. CONCEITOS PRINCIPAIS......6
4.1. DOMÍNIO......6
4.2. CONTA......7
4.2.1. Conta principal......7
4.2.2. Conta de usuário......7
4.3. PERFIS......8
5. ACESSO AO SISTEMA......10
6. FLUXO DE GESTÃO DE CONTA DE USUÁRIO......10
6.1. FLUXOGRAMA DA GESTÃO DE CONTA......11
6.2. CREDENCIAMENTO DE USUÁRIO......12
6.2.1. Orientações gerais......12
6.2.2. Início da operação......12
6.2.3. Gerar formulário de gestão de conta......13
6.2.4. Assinar formulário de gestão de conta......15
6.2.5. Assinar termo de compromisso......21
6.3. ALTERAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO......26
6.3.1. Orientações gerais......26
6.3.2. Início da operação......27
6.3.3. Gerar formulário de gestão de conta......27
6.3.4. Assinar formulário de gestão de conta......31
6.3.5. Assinar termo de compromisso......36
6.4. BLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO......41
6.4.1. Orientações gerais......41
6.4.2. Início da operação......41
6.4.3. Gerar formulário de gestão de conta......42
6.4.4. Assinar formulário de gestão de conta......45
6.5. DESBLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO......51
6.5.1. Orientações gerais......51
6.5.2. Início da operação......51
6.5.3. Gerar formulário de gestão de conta......51
6.5.4. Assinar formulário de gestão de conta......55

6.6. DESCREDENCIAMENTO DE CONTA DE USUÁRIO......60
6.6.1. Orientações gerais......60
6.6.2. Início da operação......60
6.6.3. Gerar formulário de gestão de conta......60
6.6.4. Assinar formulário de gestão de conta......63
6.7. CANCELAMENTO......69
6.8. VALIDAÇÕES......69
7. OPERAÇÕES QUE NÃO DEMANDAM FORMULÁRIO......72
7.1. REDEFINIÇÃO DE SENHA......72
7.2. ENVIO DE NOVA SENHA......74

1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste manual é fornecer orientações às equipes das operadoras de planos privados
de assistência à saúde (OPS) que lhes permitam credenciar usuários para utilizar o Protocolo
Eletrônico do Ressarcimento ao SUS (PERSUS), bem como administrar as contas de acesso
ao PERSUS de seus usuários.

2. MÓDULO DE GESTÃO DE CONTAS DE USUÁRIOS
O Módulo de Gestão de Contas de Usuários possui funcionalidades que permitem que as
próprias operadoras de planos privados de assistência à saúde (OPS) criem e administrem
contas de acesso ao PERSUS para seus funcionários e representantes.
A administração de contas inclui operações de:
•
Requerimento de credenciamento, alteração, bloqueio, desbloqueio e
descredenciamento de contas de usuário do sistema;
•
Envio de nova senha para o e-mail de usuário que a tenha esquecido.

3. REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO DO MÓDULO
DE GESTÃO DE CONTAS
3.1. SOFTWARE
•
•

Sistema operacional: Windows;
Navegador com janela pop-up habilitada para o domínio da ANS (www.ans.gov.br):
-Internet Explorer (versão 9 ou superior);
-Chrome (versão 38 ou superior); ou
-Mozilla Firefox (versão 33.1 ou superior);
•
Java 6 ou superior;
Importante: Para verificar qual versão do Java está instalada em seu computador, acesse o
site http://www.java.com/pt_BR/download/installed.jsp.
•
Visualizador de arquivo PDF (Ex: Adobe Acrobat, Foxit Reader, etc.);
•
Driver do token ou do leitor de smart card;
Importante: Instalar o software que acompanha o seu token ou smart card, de acordo com as
instruções do fabricante. Para que o seu certificado digital possa ser regularmente utilizado,
esse software deve estar instalado em seu computador.
•
Flash (Versão 11 ou superior).
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3.2. ACESSO À INTERNET
•

Acesso à Internet banda larga.

3.3. CONTA DE E-MAIL
•
Conta de e-mail do usuário válida, configurada para não bloquear mensagens
oriundas do domínio “ans.gov.br” e que tampouco exija confirmação manual do remetente
para recebimento de mensagem.

3.4. CERTIFICADOS DIGITAIS
•
Certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP/
Brasil, tipo A3, dentro do período de vigência, não revogado, referente ao CNPJ da OPS,
contido em token ou smart card;
•
Certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP/
Brasil, tipo A3, dentro do período de vigência, não revogado, referente ao CPF do usuário do
sistema, contido em token ou smart card.
Observação: A lista de fornecedores de certificados digitais da ICP-Brasil pode ser consultada
na página http://www.iti.gov.br/icp-brasil/estrutura.

3.5. LOGIN E SENHA PARA ACESSO INICIAL
•
Conhecimento do login e da senha da OPS de acesso a outros sistemas da ANS,
como o PTA.

4. CONCEITOS PRINCIPAIS
4.1. DOMÍNIO
Cada OPS que possua beneficiário vinculado no momento de seu atendimento pelo SUS será
designada por um domínio, identificado pelo seu número de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Esse domínio não será alterado, ainda que haja cancelamento
de registro da OPS, incorporação ou sucessão da OPS por outra.
O domínio delimitará as informações e os documentos que podem ser acessados, bem como,
os atos que podem ser produzidos pela conta de usuário.
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4.2. CONTA
As OPS serão titulares de dois tipos de conta de acesso ao sistema: conta principal e conta
comum.

4.2.1. Conta principal
Cada OPS terá uma única conta principal com perfil “Representante legal” criada
automaticamente pela ANS. Essa conta não está associada a nenhum CPF específico, mas
tão somente ao CNPJ da OPS.
A conta principal tem o domínio de uma OPS e de todas as OPS por ela incorporadas.

4.2.2. Conta comum
As contas comuns são as contas criadas pelas OPS para serem usadas por seus funcionários
e representantes.
Cada conta comum somente pode ser vinculada a um único domínio. Dessa forma, uma
conta comum poderá consultar informações e documentos referentes a uma única OPS, bem
como somente poderá atuar em nome dela.
Caso seja necessário que uma pessoa atue em nome de mais de uma OPS, será necessário
MANUAL DO PERSUS - OPERADORAS MÓDULO DE GESTÃO DE CONTAS
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credenciar uma conta para cada OPS. Isso se dará, por exemplo, nos casos de escritórios e
empresas que representam mais de uma OPS.
Outra situação especial é o de OPS incorporada, que possui domínio distinto da OPS
incorporadora. Nesse caso, uma conta comum associada ao domínio de uma não poderá
atuar nos processos de ressarcimento da outra, devendo ser credenciadas contas distintas
para cada uma das duas.

As contas comuns podem ter o perfil “gestão de contas” e/ou “impugnação/Recurso em
processo híbrido”.

4.3. PERFIS
As contas de usuários externos do PERSUS podem ter os seguintes perfis de acesso e uso
do sistema:
•
Representante legal - perfil com o domínio referente a uma OPS e dos domínios
referentes às OPS por ela incorporadas ou de qualquer outra forma sucedidas que permite
realizar as operações de administração de contas de usuários, exceto da conta principal.
Esse perfil pode ser atribuído apenas à conta principal da OPS.
•
Gestão de contas de usuários - perfil com o domínio referente a uma única OPS
que permite realizar as operações de administração de contas de usuários, exceto da conta
principal e exceto as operações de alteração, bloqueio, desbloqueio e descredenciamento de
contas que possuam o perfil “Gestão de contas de usuários”. Esse perfil pode ser atribuído
a qualquer conta da OPS, exceto à conta principal.
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•
Impugnação/recurso em processos físicos ou híbridos - perfil com domínio referente
a uma única OPS que permite protocolar impugnações e recursos em processos híbridos
de ressarcimento ao SUS, bem como consultar o que foi protocolado eletronicamente. Esse
perfil pode ser atribuído a qualquer conta da OPS, exceto à conta principal.
Os quadros abaixo esquematizam as permissões dos perfis:
Perfil

Representante Legal

Tipo de conta

Apenas a conta principal.

Domínio

Pelo menos uma OPS e mais todas as OPS por ela incorporadas.

Permissões

Credenciamento

Sim, exceto perfil “Representante Legal”.

Alteração

Sim, exceto perfil “Representante Legal”.

Bloqueio

Sim, exceto perfil “Representante Legal”.

Desbloqueio

Sim, exceto perfil “Representante Legal”.

Descredenciamento

Sim, exceto perfil “Representante Legal”.

Envio de nova senha

Sim, exceto perfil “Representante Legal”.

Protocolo eletrônico

Não.

Perfil

Gestão de Contas

Tipo de conta

Qualquer conta que não seja a principal.

Domínio

Uma única OPS

Permissões

Credenciamento

Sim, exceto perfil “Representante Legal”.

Alteração

Sim, exceto perfis “Representante Legal” e “Gestão de Contas”.

Bloqueio

Sim, exceto perfis “Representante Legal” e “Gestão de Contas”.

Desbloqueio

Sim, exceto perfis “Representante Legal” e “Gestão de Contas”.

Descredenciamento

Sim, exceto perfis “Representante Legal” e “Gestão de Contas”.

Envio de nova senha

Sim, exceto perfil “Representante Legal”.

Protocolo eletrônico

Não.

Perfil

Impugnação/recurso em processos híbridos

Tipo de conta

Qualquer conta que não seja a principal.

Domínio

Uma única OPS.

Permissões

Credenciamento

Não.

Alteração

Não.

Bloqueio

Não.

Desbloqueio

Não.

Descredenciamento

Não.

Envio de nova senha

Não.

Protocolo eletrônico

Sim.
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5. ACESSO AO SISTEMA
O sistema pode ser acessado por meio do portal da ANS na Internet http://www.ans.gov.br/.
A autenticação do acesso é feita por meio de login e senha.

O primeiro acesso ao sistema pela OPS deve ser feito necessariamente por meio da conta
principal, utilizando como login e senha provisória o login e a senha da OPS de acesso a
outros sistemas da ANS, como o PTA.
A partir da conta principal ou de contas com o perfil “Gestão de Contas”, a OPS criará outras
contas de acesso e utilização do sistema. As contas criadas pela OPS terão login e senha
provisória informadas em mensagem de e-mail enviada automaticamente para o usuário
credenciado durante o fluxo de gestão de conta.
As senhas provisórias deverão ser alteradas no primeiro acesso da conta ao sistema.

6. FLUXO DE GESTÃO DE CONTA DE USUÁRIO
O fluxo de gestão de conta de usuário permite a realização de operações de administração
de contas para as quais se exige formalização em formulário assinado.
Esse formulário é obrigatório para as seguintes operações:
•
Credenciamento de usuários para acesso e uso do sistema em nome da OPS, com
permissões definidas conforme o perfil concedido;
•
Alteração de dados cadastrais e/ou perfis de acesso e uso de conta já existente;
•
Bloqueio de conta de usuário, fazendo com que ele não consiga mais acessar o
sistema utilizando essa conta enquanto durar o bloqueio;
MANUAL DO PERSUS - OPERADORAS MÓDULO DE GESTÃO DE CONTAS
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•
•

Desbloqueio de conta de usuário, devolvendo-lhe o acesso ao sistema;
Descredenciamento de usuário, removendo a conta selecionada do sistema.

6.1. FLUXOGRAMA DA GESTÃO DE CONTA
REQUERIMENTO DE GESTÃO DE CONTA DE USUÁRIO
Solicitante

Usuário da conta sob gestão

Gerar formulário
de gestão de conta

Assinar formulário de
gestão de conta

Requerimento
cancelado

Formulário
assinado

Credenciamento de usuário

Receber login e senha
por e-mail

Operação concluída
com sucesso

Alteração de conta

Assinar formulário de
gestão de conta e
termo de compromisso

Requerimento
cancelado

Operação concluída
com sucesso
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6.2. CREDENCIAMENTO DE USUÁRIO
6.2.1. Orientações gerais
Credenciamento é a operação que permite à OPS cadastrar usuários do PERSUS, outorgandolhes poderes para representá-la, conforme delimitado pelo perfil atribuído.
Pode ser credenciada qualquer pessoa capaz que:
•
não seja usuária da OPS no PERSUS;
•
tenha sido descredenciada pela OPS.
Não pode ser credenciada pessoa que já esteja credenciada como usuária da OPS, mesmo
que sua conta esteja bloqueada. Caso seja necessário alterar alguma informação cadastral
ou algum perfil, deve-se executar a operação de alteração e não a de credenciamento.
Também não pode ser iniciada operação de credenciamento de pessoa se já houver alguma
outra operação de administração de conta em andamento para seu CPF.
É recomendável que a OPS credencie a partir da conta principal pelo menos uma conta
com o perfil “gestão de contas”. Essa conta poderá credenciar todos os demais usuários
utilizando o certificado digital do CPF do gestor de contas, diminuindo a demanda de uso do
certificado digital do CNPJ da OPS.
Essa operação envolve os seguintes passos:
•
emissão do “Formulário de Gestão de Conta” e do “Termo de Confidencialidade e
Responsabilidade” pelo usuário solicitante;
•
assinatura do “Formulário de Gestão de Conta” pelo usuário solicitante;
•
recebimento de senha provisória pelo usuário credenciado;
•
assinatura do “Formulário de Gestão de Conta” e do “Termo de Confidencialidade e
Responsabilidade” pelo usuário credenciado.
Esses passos estão detalhados a seguir.

6.2.2. Início da operação
A operação de credenciamento de conta de usuário pode ser iniciada pela conta principal
ou por conta com perfil “Gestão de Contas” acessando Módulos >> Gestão de Usuários >>
Gestão de Conta de Usuário (1).

1
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6.2.3. Gerar formulário de gestão de conta
Na etapa inicial da operação de credenciamento, o solicitante deverá gerar formulário de
gestão de conta em arquivo PDF a partir do preenchimento de informações a operação.
O usuário deve primeiro selecionar o tipo de operação “Credenciamento” (2).

2

O sistema exibirá a tela com os campos abaixo (3), os quais devem ser preenchidos com
dados de identificação e contato do usuário, e com os perfis concedidos a ele.

3
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Observação: O preenchimento do campo “domínio” somente será exigido
caso a solicitação seja feita por meio da conta principal que tenha domínio
de mais de uma OPS.

Informados os dados do credenciamento, deve-se clicar no botão “Gerar Formulário” (4).

4

O sistema exibirá mensagem solicitando confirmação. Após clicar em “Sim” (5)...

5
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... o sistema exibirá a mensagem de conclusão da geração do arquivo PDF do formulário de
gestão de conta. Basta clicar em “Exibir a etapa da assinatura” (6) para passar para a etapa
seguinte.

6

6.2.4. Assinar formulário de gestão de conta
Gerado o formulário de gestão de conta, é necessário que ele seja assinado pelo solicitante
(gestor de contas ou representante legal).
Essa assinatura deve ser feita na tela da etapa de assinatura digital, a qual pode ser acessada
na sequência da conclusão da geração do formulário, a partir de link disponibilizado na
mensagem de sucesso (6).
Caso esse link não esteja mais disponível, a tela de assinatura também pode ser acessada
por meio da tela de pendências. O solicitante deve acessar a tela “Início” (7) e clicar em
“Pendências” (8). O sistema exibirá a quantidade de tarefas com pendências por tipo de
tarefa. O solicitante deve então clicar na linha das tarefas do fluxo de “Gestão de Conta de
Usuário” que estejam na etapa “Assinar Formulário de Gestão de Conta” (9).

7

9
8
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O sistema exibirá uma lista de tarefas “Assinar Formulário de Gestão de Conta” que ainda
não foram concluídas. Essa lista pode ser refinada por meio de pesquisa. Localizado o fluxo
de gestão de conta, basta clicar na linha de seu registro (10).

10

Na tela da etapa de assinatura digital, são exibidas todas as informações de credenciamento
preenchidas pelo solicitante.
O formulário de gestão de conta pode ser visualizado a partir do link no campo “Documento
Anexo” (11).
Para assinar o documento, o solicitante deve clicar no botão “Assinar Arquivos” (12) na parte
superior da tela.

12

11

O sistema exibirá a tela abaixo. Para prosseguir, o solicitante deve conectar o token ou o
smart card ao computador e clicar no botão “Executar” (13).
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13

15

14

Na tela do applet assinador, deve-se selecionar o certificado digital que será utilizado para
a assinatura do documento (14). Caso o acesso seja com a conta principal, é necessário
utilizar o certificado digital referente ao CNPJ da OPS. Nos demais casos, deve ser usado o
certificado digital referente ao CPF do solicitante gestor de conta.
Observação: Caso o certificado não seja exibido, deve-se verificar se o token ou o smart card
está conectado ao computador e clicar no botão “Atualizar” (15).
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O applet assinador exibirá os detalhes do certificado digital selecionado (16) e, no campo
“status” (17), indicará se ele pode ser usado ou não para a assinatura digital.
Para prosseguir na assinatura, o solicitante deve clicar em “Confirmar” (18).

16

18

17

Após a confirmação será exibida a tela autenticação do acesso à chave privada do certificado
digital. Essa tela variará de acordo com o sistema operacional, o tipo de certificado e o
fabricante e o modelo do token ou do smart card. Por esse motivo, não está representada
neste manual.
Depois que o formulário estiver assinado, o sistema exibirá um resumo, trazendo o nome
do documento assinado e as informações referentes à assinatura. Conferida a assinatura, o
solicitante deve clicar em fechar (19) para retornar à tela do fluxo de gestão de contas.
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19
21

20

De volta à tela do fluxo de gestão de conta, o usuário tem as opções de cancelar a operação
(20), conforme o capítulo 13 – “CANCELAMENTO”, ou concluir (21) a etapa de assinatura do
formulário.
Para prosseguir com a operação, o usuário deve clicar em “Concluir” (21).
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O sistema exibirá uma mensagem solicitando confirmação da operação. Para prosseguir,
deve-se clicar em “Sim” (22).

22

Concluída a etapa de assinatura digital do formulário de gestão de conta, o sistema exibirá
a tela abaixo.

O usuário da conta credenciada receberá e-mail informando o login e a senha provisória de
acesso ao sistema. Ele deverá acessar o PERSUS e assinar o formulário de gestão de conta e
o termo de compromisso, conforme descrito na próxima etapa. Enquanto esses documentos
não forem assinados, as permissões da conta credenciada ficarão suspensas.
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6.2.5. Assinar termo de compromisso
Além da assinatura do solicitante no formulário de gestão de conta, é necessário que o usuário
da conta credenciada acesse o sistema e assine o formulário e o termo de responsabilidade.
O acesso ao sistema do usuário da conta credenciada deve ser feito conforme orientado no
capítulo 6 – “ACESSO AO SISTEMA”. O login e a senha provisória (23) serão aqueles informados
em mensagem de e-mail encaminhada automaticamente pelo sistema, conforme abaixo:

23

A tela de assinatura digital do termo de compromisso ser acessada por meio da tela de
pendências. O usuário credenciado deve acessar a tela “Início” (24) e clicar em “Pendências”
(25). O sistema exibirá a quantidade de tarefas com pendências por tipo de tarefa. O usuário
credenciado deve então clicar na linha das tarefas do fluxo de “Gestão de Conta de Usuário”
que estejam na etapa “Assinar Termo de Compromisso” (26).

24

26
25
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27

O sistema exibirá uma lista de tarefas “Assinar Termo de Compromisso” que ainda não foram
concluídas. Essa lista pode ser refinada por meio de pesquisa (27). Localizado o fluxo de
gestão de conta, basta clicar na linha de seu registro (28).

28

Na tela da etapa de assinatura digital, são exibidas todas as informações de credenciamento
preenchidas pelo solicitante.
O formulário de gestão de conta pode ser visualizado a partir do link no campo “Documento
Anexo”.
Para assinar o documento, o usuário credenciado deve clicar no botão “Assinar Arquivos”
(29) na parte superior da tela.

29
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O sistema exibirá a tela abaixo. Para prosseguir, o usuário credenciado deve conectar o token
ou o smart card ao computador e clicar no botão “Executar” (30).

30

32

31

Na tela do applet assinador, selecione o certificado digital que será utilizado para a assinatura
do documento (31). Deve ser usado o certificado digital referente ao CPF do usuário da conta
credenciada.
Observação: Caso o certificado não seja exibido, o usuário credenciado deve verificar se o
token ou o smart card está conectado ao computador e clicar no botão “Atualizar” (32).
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O applet assinador exibirá os detalhes do certificado digital selecionado (33) e, no campo
“status” (34), indicará se ele pode ser usado ou não para a assinatura digital.
Para prosseguir na assinatura, deve-se clicar em “Confirmar” (35).

33

35

34

Após a confirmação será exibida a tela autenticação do acesso à chave privada do certificado
digital. Essa tela varia de acordo com o sistema operacional, o tipo de certificado e o fabricante
e o modelo do token ou do smart card. Por esse motivo, não está representada neste manual.
Depois que o formulário estiver assinado o sistema exibirá um resumo, trazendo o nome
do documento assinado e as informações referentes à assinatura. Conferida a assinatura, o
usuário deverá clicar em fechar (36) para retornar à tela do fluxo de gestão de contas.
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36
37

38

De volta à tela do fluxo de gestão de conta, o usuário tem as opções de cancelar a operação
(37), conforme o capítulo 13 – “CANCELAMENTO”, ou concluir (38) a etapa de assinatura do
formulário.
Para prosseguir com a operação, o usuário deve clicar em “Concluir” (38).
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Após as validações referentes à assinatura, se nenhuma irregularidade for encontrada, o
sistema concluirá o credenciamento da conta do usuário e exibirá a mensagem abaixo

Para que as permissões da conta do novo usuário sejam liberadas, é preciso que ele encerre
a sessão e faça novo acesso ao sistema.

6.3. ALTERAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO
6.3.1. Orientações gerais
“Alteração de conta” é a operação que permite à OPS alterar os dados cadastrais ou as
permissões de usuários do PERSUS.
Pode ser alterada qualquer conta de usuário da operadora que:
•
•
•
•

não seja a conta principal;
não esteja descredenciada;
não esteja bloqueada; e
não seja objeto de nenhuma outra operação de administração de conta ainda em
andamento.

Conta com perfil “gestão de contas” também não pode ser alterada por solicitação de outra conta
com perfil “gestão de contas”. Conta com esse perfil somente pode ser alterada pela conta principal.
A operação de alteração envolve os seguintes passos:
•
emissão do “Formulário de Gestão de Conta” e do “Termo de Confidencialidade e
Responsabilidade” pelo usuário solicitante;
•
assinatura do “Formulário de Gestão de Conta” pelo usuário solicitante;
•
assinatura do “Formulário de Gestão de Conta” e do “Termo de Confidencialidade e
Responsabilidade” pelo usuário credenciado.
O passo-a-passo da operação está descrito a seguir.
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6.3.2. Início da operação
A operação de alteração de conta de usuário pode ser iniciada pela conta principal ou por
conta com perfil “Gestão de Contas” acessando Módulos >> Gestão de Usuários >> Gestão
de Conta de Usuário (39).

39

6.3.3. Gerar formulário de gestão de conta
Na etapa inicial da operação de alteração, o solicitante deverá gerar formulário de gestão de
conta em arquivo PDF a partir do preenchimento de informações a operação.
O usuário deve primeiro selecionar o tipo de operação “Alteração” (40).

40
Em seguida, é necessário selecionar a conta a ser alterada (41).

41
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43

42

O sistema exibirá uma tela de pesquisa de contas de usuários. Clicando no botão “OK” (42),
serão listadas todas as contas disponíveis para alteração que atenderem aos parâmetros
informados (43).

Para concluir a seleção, deve-se clicar na conta de usuário que será alterada (44).

44
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O sistema exibirá na tela os dados de cadastro da conta do usuário (45), todos os quais
poderão ser alterados, exceto domínio e CPF.

45
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Neste exemplo, foi incluída a permissão de gestão de contas (46).

46
Feitas as alterações, deve-se clicar no botão “Gerar Formulário” (47).

47

O sistema exibirá mensagem solicitando confirmação. Após clicar em “Sim” (48)...

48
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... o sistema exibirá a mensagem de conclusão da geração do arquivo PDF do formulário de
gestão de conta. Basta clicar em “Exibir a etapa da assinatura” (49) para passar para a etapa
seguinte.

49

6.3.4. Assinar formulário de gestão de conta
Gerado o formulário de gestão de conta, é necessário que ele seja assinado pelo solicitante
(gestor de contas ou representante legal).
Essa assinatura deve ser feita na tela da etapa de assinatura digital, a qual pode ser acessada
na sequência da conclusão da geração do formulário, a partir de link disponibilizado na
mensagem de sucesso (49).
Caso esse link não esteja mais disponível, a tela de assinatura também pode ser acessada
por meio da tela de pendências. O solicitante deve acessar a tela “Início” (50) e clicar em
“Pendências” (51). O sistema exibirá a quantidade de tarefas com pendências por tipo de
tarefa. O solicitante deve então clicar na linha das tarefas do fluxo de “Gestão de Conta de
Usuário” que estejam na etapa “Assinar Formulário de Gestão de Conta” (52).

50

52
51
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O sistema exibirá uma lista de tarefas “Assinar Formulário de Gestão de Conta” que ainda
não foram concluídas. Essa lista pode ser refinada por meio de pesquisa. Localizado o fluxo
de gestão de conta, basta clicar na linha de seu registro (53).

53
Na tela da etapa de assinatura digital, são exibidas todas as informações do cadastro do
usuário.
O formulário de gestão de conta pode ser visualizado a partir do link no campo “Documento
Anexo” (54).
Para assinar o documento, o solicitante deve clicar no botão “Assinar Arquivos” (55) na parte
superior da tela.

55

54
O sistema exibirá a tela abaixo. Para prosseguir, o solicitante deve conectar o token ou o
smart card ao computador e clicar no botão “Executar” (56).

56

MANUAL DO PERSUS - OPERADORAS MÓDULO DE GESTÃO DE CONTAS

32

58

57

Na tela do applet assinador, deve-se selecionar o certificado digital que será utilizado para
a assinatura do documento (57). Caso o acesso seja com a conta principal, é necessário
utilizar o certificado digital referente ao CNPJ da OPS. Nos demais casos, deve ser usado o
certificado digital referente ao CPF do solicitante gestor de conta.
Observação: Caso o certificado não seja exibido, deve-se verificar se o token ou o smart card
está conectado ao computador e clicar no botão “Atualizar” (58).

O applet assinador exibirá os detalhes do certificado digital selecionado (59) e, no campo
“status” (60), indicará se ele pode ser usado ou não para a assinatura digital.
Para prosseguir na assinatura, o solicitante deve clicar em “Confirmar” (61).
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59

61

60

62

Após a confirmação será exibida a tela autenticação do acesso à chave privada do certificado
digital. Essa tela variará de acordo com o sistema operacional, o tipo de certificado e o
fabricante e o modelo do token ou do smart card. Por esse motivo, não está representada
neste manual.
Depois que o formulário estiver assinado, o sistema exibirá um resumo, trazendo o nome
do documento assinado e as informações referentes à assinatura. Conferida a assinatura, o
solicitante deve clicar em fechar (62) para retornar à tela do fluxo de gestão de contas.
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64

63

De volta à tela do fluxo de gestão de conta, o usuário tem as opções de cancelar a operação
(63), conforme o capítulo 13 – “CANCELAMENTO”, ou concluir (64) a etapa de assinatura do
formulário.
Para prosseguir com a operação, o usuário deve clicar em “Concluir” (64).

O sistema exibirá uma mensagem solicitando confirmação da operação. Para prosseguir,
clique em “Sim” (65).

65

Concluída a etapa de assinatura digital do formulário de gestão de conta, o sistema exibirá
a tela abaixo.
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O usuário da conta alterada deverá acessar o PERSUS e assinar o formulário de gestão de
conta e o termo de compromisso, conforme descrito na próxima etapa. Enquanto esses
documentos não forem assinados, as permissões da conta credenciada ficarão suspensas.

6.3.5. Assinar termo de compromisso
Além da assinatura do solicitante no formulário de gestão de conta, é necessário que o usuário
da conta alterada acesse o sistema e assine o formulário e o termo de responsabilidade.
O acesso ao sistema do usuário da conta alterada deve ser feito conforme orientado no
capítulo 6 – “ACESSO AO SISTEMA”.
A tela de assinatura digital do termo de compromisso pode ser acessada por meio da tela
de pendências. Acesse a tela “Início” (66) e clique em “Pendências” (67). O sistema exibirá a
quantidade de tarefas com pendências por tipo de tarefa. Clique na linha das tarefas do fluxo
de “Gestão de Conta de Usuário” que estejam na etapa “Assinar Termo de Compromisso”
(68).

66

68
67
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69

O sistema exibirá uma lista de tarefas “Assinar Termo de Compromisso” que ainda não foram
concluídas. Essa lista pode ser refinada por meio de pesquisa (69). Localizado o fluxo de
gestão de conta, basta clicar na linha de seu registro (70).

70

Na tela da etapa de assinatura digital, são exibidas todas as informações de credenciamento
preenchidas pelo solicitante.
O formulário de gestão de conta pode ser visualizado a partir do link no campo “Documento
Anexo” (71).
Para assinar o documento, o usuário da conta alterada deve clicar no botão “Assinar Arquivos”
(72) na parte superior da tela.

72

71
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O sistema exibirá a tela abaixo. Para prosseguir, o usuário da conta alterada deve conectar o
token ou o smart card ao computador e clicar no botão “Executar” (73).

73

75

74

Na tela do applet assinador, selecione o certificado digital que será utilizado para a assinatura
do documento (74). Deve ser usado o certificado digital referente ao CPF do usuário da conta
credenciada.
Observação: Caso o certificado não seja exibido, verifique se o token ou o smart card está
conectado ao computador e clique no botão “Atualizar” (75).
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O applet assinador exibirá os detalhes do certificado digital selecionado (76) e, no campo
“status” (77), indicará se ele pode ser usado ou não para a assinatura digital.
Para prosseguir na assinatura, clique em “Confirmar” (78).

76

78

77

79

Após a confirmação será exibida a tela autenticação do acesso à chave privada do certificado
digital. Essa tela varia de acordo com o sistema operacional, o tipo de certificado e o fabricante
e o modelo do token ou do smart card. Por esse motivo, não está representada neste manual.
Depois que o formulário estiver assinado o sistema exibirá um resumo, trazendo o nome
do documento assinado e as informações referentes à assinatura. Conferida a assinatura, o
usuário deverá clicar em fechar (79) para retornar à tela do fluxo de gestão de contas.
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80

81

De volta à tela do fluxo de gestão de conta, o usuário tem as opções de cancelar a operação
(80), conforme o capítulo 13 – “CANCELAMENTO”, ou concluir (81) a etapa de assinatura do
formulário.
Para prosseguir com a operação, o usuário deve clicar em “Concluir” (81).

Após as validações referentes à assinatura, se nenhuma irregularidade for encontrada, o
sistema concluirá a alteração da conta do usuário e exibirá a mensagem abaixo.
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Para que as permissões da conta alterada sejam liberadas, é preciso sair do sistema e fazer
novo acesso.

6.4. BLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO
6.4.1. Orientações gerais
A operação de bloqueio permite à OPS suspender o acesso ao PERSUS de conta de usuário.
O bloqueio se diferencia do descredenciamento porque ele não exclui a conta do usuário.
Essa operação é indicada para os casos em que se precisa retirar temporariamente o acesso
de uma pessoa ao PERSUS, como férias e licenças.
Para liberar o acesso de conta bloqueada, deve-se realizar a operação de desbloqueio.
Pode ser bloqueada qualquer conta de usuário da operadora que:
•
não seja a conta principal;
•
não esteja descredenciada;
•
não esteja bloqueada; e
•
não seja objeto de nenhuma outra operação de administração de conta ainda em
andamento.
Conta com perfil “gestão de contas” também não pode ser bloqueada por solicitação de outra
conta com perfil “gestão de contas”. Conta com esse perfil somente pode ser bloqueada pela
conta principal.
A operação de bloqueio envolve os seguintes passos:
•
emissão do “Formulário de Gestão de Conta” pelo usuário solicitante;
•
assinatura do “Formulário de Gestão de Conta” pelo usuário solicitante.
O passo-a-passo da operação está descrito a seguir.

6.4.2. Início da operação
A operação de bloqueio de conta de usuário pode ser iniciada pela conta principal ou por
conta com perfil “Gestão de Contas” acessando Módulos >> Gestão de Usuários >> Gestão
de Conta de Usuário (82).

82
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6.4.3. Gerar formulário de gestão de conta
Na etapa inicial da operação de bloqueio, o solicitante deverá gerar formulário de gestão de
conta em arquivo PDF a partir do preenchimento de informações a operação.
O usuário deve primeiro selecionar o tipo de operação “Bloqueio” (83).

83

Em seguida, é necessário selecionar a conta a ser bloqueada (84).

84

O sistema exibirá uma tela de pesquisa de contas de usuários. Clicando no botão “OK” (85),
serão listadas todas as contas disponíveis para bloqueio que atenderem aos parâmetros
informados (86).
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85
86
Para concluir a seleção, deve-se clicar na conta de usuário que será bloqueada (87).

87
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Selecionada a conta, deve-se clicar no botão “Gerar Formulário” (88).

88

O sistema exibirá mensagem solicitando confirmação. Após clicar em “Sim” (89)...

89
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... o sistema exibirá a mensagem de conclusão da geração do arquivo PDF do formulário de
gestão de conta. Basta clicar em “Exibir a etapa da assinatura” (90) para passar para a etapa
seguinte.

90

6.4.4. Assinar formulário de gestão de conta
Gerado o formulário de gestão de conta, é necessário que ele seja assinado pelo solicitante
(gestor de contas ou representante legal).
Essa assinatura deve ser feita na tela da etapa de assinatura digital, a qual pode ser acessada
na sequência da conclusão da geração do formulário, a partir de link disponibilizado na
mensagem de sucesso (90).
Caso esse link não esteja mais disponível, a tela de assinatura também pode ser acessada
por meio da tela de pendências. O solicitante deve acessar a tela “Início” (91) e clicar em
“Pendências” (92). O sistema exibirá a quantidade de tarefas com pendências por tipo de
tarefa. O solicitante deve então clicar na linha das tarefas do fluxo de “Gestão de Conta de
Usuário” que estejam na etapa “Assinar Formulário de Gestão de Conta” (93).

91

93
92
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94

O sistema exibirá uma lista de tarefas “Assinar Formulário de Gestão de Conta” que ainda
não foram concluídas. Essa lista pode ser refinada por meio de pesquisa (94). Localizado o
fluxo de gestão de conta, basta clicar na linha de seu registro (95).

95

O formulário de gestão de conta pode ser visualizado a partir do link no campo “Documento
Anexo” da tela da etapa de assinatura digital (96).
Para assinar o documento, o solicitante deve clicar no botão “Assinar Arquivos” (97) na parte
superior da tela.

97

96
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O sistema exibirá a tela abaixo. Para prosseguir, o solicitante deve conectar o token ou o
smart card ao computador e clicar no botão “Executar” (98).

98

100

99

Na tela do applet assinador, deve-se selecionar o certificado digital que será utilizado para
a assinatura do documento (99). Caso o acesso seja com a conta principal, é necessário
utilizar o certificado digital referente ao CNPJ da OPS. Nos demais casos, deve ser usado o
certificado digital referente ao CPF do solicitante gestor de conta.
Observação: Caso o certificado não seja exibido, deve-se verificar se o token ou o smart card
está conectado ao computador e clicar no botão “Atualizar” (100).
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O applet assinador exibirá os detalhes do certificado digital selecionado (101) e, no campo
“status” (102), indicará se ele pode ser usado ou não para a assinatura digital.
Para prosseguir na assinatura, o solicitante deve clicar em “Confirmar” (103).

101

103

102

Após a confirmação será exibida a tela autenticação do acesso à chave privada do certificado
digital. Essa tela variará de acordo com o sistema operacional, o tipo de certificado e o
fabricante e o modelo do token ou do smart card. Por esse motivo, não está representada
neste manual.
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104

Depois que o formulário estiver assinado, o sistema exibirá um resumo, trazendo o nome
do documento assinado e as informações referentes à assinatura. Conferida a assinatura,
o solicitante deve clicar em fechar (104) para retornar à tela do fluxo de gestão de contas.

De volta à tela do fluxo de gestão de conta, o usuário tem as opções de cancelar a operação
(105), conforme o capítulo 13 – “CANCELAMENTO”, ou concluir (106) a etapa de assinatura
do formulário.

106

105

Para prosseguir com a operação, o usuário deve clicar em “Concluir” (106).
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O sistema exibirá uma mensagem solicitando confirmação da operação. Para prosseguir,
clique em “Sim” (107).

107

Concluída a etapa de assinatura digital do formulário de gestão de conta, o sistema exibirá
a tela abaixo.

A partir desse momento, a conta selecionada terá seu acesso bloqueado até que seja
realizada operação de desbloqueio.
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6.5. DESBLOQUEIO DE CONTA DE USUÁRIO
6.5.1. Orientações gerais
A operação de desbloqueio permite à OPS liberar o acesso ao PERSUS de conta de usuário
que esteja bloqueada.
Pode ser desbloqueada qualquer conta de usuário da operadora que:
•
não seja a conta principal;
•
esteja bloqueada; e
•
não seja objeto de nenhuma outra operação de administração de conta ainda em
andamento.
Conta com perfil “gestão de contas” também não pode ser desbloqueada por solicitação
de outra conta com perfil “gestão de contas”. Conta com esse perfil somente pode ser
desbloqueada pela conta principal.
A operação de desbloqueio envolve os seguintes passos:
•
emissão do “Formulário de Gestão de Conta” pelo usuário solicitante;
•
assinatura do “Formulário de Gestão de Conta” pelo usuário solicitante.
O passo-a-passo da operação está descrito a seguir.

6.5.2. Início da operação
A operação de desbloqueio de conta de usuário pode ser iniciada pela conta principal ou por
conta com perfil “Gestão de Contas” acessando Módulos >> Gestão de Usuários >> Gestão
de Conta de Usuário (108).

108

6.5.3. Gerar formulário de gestão de conta
Na etapa inicial da operação de desbloqueio, o solicitante deverá gerar formulário de gestão
de conta em arquivo PDF a partir do preenchimento de informações a operação.
O usuário deve primeiro selecionar o tipo de operação “Desbloqueio” (109).
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109

Em seguida, é necessário selecionar a conta a ser desbloqueada (110).

110

112

111

O sistema exibirá uma tela de pesquisa de contas de usuários. Clicando no botão “OK” (111),
serão listadas todas as contas disponíveis para desbloqueio que atenderem aos parâmetros
informados (112).
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Para concluir a seleção, deve-se clicar na conta de usuário que será desbloqueada (113).

113

Selecionada a conta, clique no botão “Gerar Formulário” (114).

114
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O sistema exibirá mensagem solicitando confirmação. Após clicar em “Sim” (115)...

115

... o sistema exibirá a mensagem de conclusão da geração do arquivo PDF do formulário
de gestão de conta. Basta clicar em “Exibir a etapa da assinatura” (116) para passar para a
etapa seguinte.

116
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6.5.4. Assinar formulário de gestão de conta
Gerado o formulário de gestão de conta, é necessário que ele seja assinado pelo solicitante
(gestor de contas ou representante legal).
Essa assinatura deve ser feita na tela da etapa de assinatura digital, a qual pode ser acessada
na sequência da conclusão da geração do formulário, a partir de link disponibilizado na
mensagem de sucesso (116).
Caso esse link não esteja mais disponível, a tela de assinatura também pode ser acessada
por meio da tela de pendências. O solicitante deve acessar a tela “Início” (117) e clicar em
“Pendências” (118). O sistema exibirá a quantidade de tarefas com pendências por tipo de
tarefa. O solicitante deve então clicar na linha das tarefas do fluxo de “Gestão de Conta de
Usuário” que estejam na etapa “Assinar Formulário de Gestão de Conta” (119).

117

119
118

O sistema exibirá uma lista de tarefas “Assinar Formulário de Gestão de Conta” que ainda
não foram concluídas. Essa lista pode ser refinada por meio de pesquisa. Localizado o fluxo
de gestão de conta, basta clicar na linha de seu registro (120).

120
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O formulário de gestão de conta pode ser visualizado a partir do link no campo “Documento
Anexo” da tela da etapa de assinatura digital.
Para assinar o documento, o solicitante deve clicar no botão “Assinar Arquivos” (122) na
parte superior da tela.

122

O sistema exibirá a tela abaixo. Para prosseguir, o solicitante deve conectar o token ou o
smart card ao computador e clicar no botão “Executar” (123).

123

Na tela do applet assinador, deve-se selecionar o certificado digital que será utilizado para
a assinatura do documento (124). Caso o acesso seja com a conta principal, é necessário
utilizar o certificado digital referente ao CNPJ da OPS. Nos demais casos, deve ser usado o
certificado digital referente ao CPF do solicitante gestor de conta.
Observação: Caso o certificado não seja exibido, deve-se verificar se o token ou o smart card
está conectado ao computador e clicar no botão “Atualizar” (125).
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124
125
O applet assinador exibirá os detalhes do certificado digital selecionado (126) e, no campo
“status” (127), indicará se ele pode ser usado ou não para a assinatura digital.
Para prosseguir na assinatura, o solicitante deve clicar em “Confirmar” (128).

126

128

127
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129

Após a confirmação será exibida a tela autenticação do acesso à chave privada do certificado
digital. Essa tela variará de acordo com o sistema operacional, o tipo de certificado e o
fabricante e o modelo do token ou do smart card. Por esse motivo, não está representada
neste manual.
Depois que o formulário estiver assinado, o sistema exibirá um resumo, trazendo o nome
do documento assinado e as informações referentes à assinatura. Conferida a assinatura,
o solicitante deve clicar em fechar (129) para retornar à tela do fluxo de gestão de contas.

131

130

De volta à tela do fluxo de gestão de conta, o usuário tem as opções de cancelar a operação
(130), conforme o capítulo 13 – “CANCELAMENTO”, ou concluir (131) a etapa de assinatura
do formulário.
Para prosseguir com a operação, o usuário deve clicar em “Concluir” (131).
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O sistema exibirá uma mensagem solicitando confirmação da operação. Para prosseguir,
deve-se clicar em “Sim” (132).

132

Concluída a etapa de assinatura digital do formulário de gestão de conta, o sistema exibirá
a tela abaixo.

A partir desse momento, a conta selecionada terá seu acesso desbloqueado.
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6.6. DESCREDENCIAMENTO DE CONTA DE USUÁRIO
6.6.1. Orientações gerais
A operação de descredenciamento permite à OPS excluir conta de acesso ao PERSUS.
Pode ser descredenciada qualquer conta de usuário da operadora que:
•
não seja a conta principal;
•
não esteja descredenciada;
•
não esteja bloqueada; e
•
não seja objeto de nenhuma outra operação de administração de conta ainda em
andamento.
Conta com perfil “gestão de contas” também não pode ser descredenciada por solicitação
de outra conta com perfil “gestão de contas”. Conta com esse perfil somente pode ser
descredenciada pela conta principal.
A operação de descredenciamento envolve os seguintes passos:
•
emissão do “Formulário de Gestão de Conta” pelo usuário solicitante;
•
assinatura do “Formulário de Gestão de Conta” pelo usuário solicitante.
O passo-a-passo da operação está descrito a seguir.

6.6.2. Início da operação
A operação de descredenciamento de conta de usuário pode ser iniciada pela conta principal
ou por conta com perfil “Gestão de Contas” acessando Módulos >> Gestão de Usuários >>
Gestão de Conta de Usuário (133).

133

6.6.3. Gerar formulário de gestão de conta
Na etapa inicial da operação de desbloqueio, o solicitante deverá gerar formulário de gestão
de conta em arquivo PDF a partir do preenchimento de informações a operação.
O usuário deve primeiro selecionar o tipo de operação “Descredenciamento” (134).
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134

Em seguida, é necessário selecionar a conta a ser descredenciada (135).

135

137

136

O sistema exibirá uma tela de pesquisa de contas de usuários. Clicando no botão “OK”
(136), serão listadas todas as contas disponíveis para descredenciamento que atenderem
aos parâmetros informados (137).
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Para concluir a seleção, deve-se clicar na conta de usuário que será descredenciada (138).

138

Selecionada a conta, clique no botão “Gerar Formulário” (139).

139
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O sistema exibirá mensagem solicitando confirmação. Após clicar em “Sim” (140)...

140

... o sistema exibirá a mensagem de conclusão da geração do arquivo PDF do formulário
de gestão de conta. Basta clicar em “Exibir a etapa da assinatura” (141) para passar para a
etapa seguinte.

141

6.6.4. Assinar formulário de gestão de conta
Gerado o formulário de gestão de conta, é necessário que ele seja assinado pelo solicitante
(gestor de contas ou representante legal).
Essa assinatura deve ser feita na tela da etapa de assinatura digital, a qual pode ser acessada
na sequência da conclusão da geração do formulário, a partir de link disponibilizado na
mensagem de sucesso (141).
Caso esse link não esteja mais disponível, a tela de assinatura também pode ser acessada
por meio da tela de pendências. O solicitante deve acessar a tela “Início” (142) e clicar em
“Pendências” (143). O sistema exibirá a quantidade de tarefas com pendências por tipo de
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tarefa. O solicitante deve então clicar na linha das tarefas do fluxo de “Gestão de Conta de
Usuário” que estejam na etapa “Assinar Formulário de Gestão de Conta” (144).

142

144

143

O sistema exibirá uma lista de tarefas “Assinar Formulário de Gestão de Conta” que ainda
não foram concluídas. Essa lista pode ser refinada por meio de pesquisa. Localizado o fluxo
de gestão de conta, basta clicar na linha de seu registro (145).

145

O formulário de gestão de conta pode ser visualizado a partir do link no campo “Documento
Anexo” (146) da tela da etapa de assinatura digital.
Para assinar o documento, o solicitante deve clicar no botão “Assinar Arquivos” (147) na
parte superior da tela.
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147

146

O sistema exibirá a tela abaixo. Para prosseguir, o solicitante deve conectar o token ou o
smart card ao computador e clicar no botão “Executar” (148).

148

Na tela do applet assinador, deve-se selecionar o certificado digital que será utilizado para
a assinatura do documento (149). Caso o acesso seja com a conta principal, é necessário
utilizar o certificado digital referente ao CNPJ da OPS. Nos demais casos, deve ser usado o
certificado digital referente ao CPF do solicitante gestor de conta.
Observação: Caso o certificado não seja exibido, deve-se verificar se o token ou o smart card
está conectado ao computador e clicar no botão “Atualizar” (150).
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149
150
O applet assinador exibirá os detalhes do certificado digital selecionado (151) e, no campo
“status” (152), indicará se ele pode ser usado ou não para a assinatura digital.
Para prosseguir na assinatura, o solicitante deve clicar em “Confirmar” (153).

151

153

152
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154

Após a confirmação será exibida a tela autenticação do acesso à chave privada do certificado
digital. Essa tela variará de acordo com o sistema operacional, o tipo de certificado e o
fabricante e o modelo do token ou do smart card. Por esse motivo, não está representada
neste manual.
Depois que o formulário estiver assinado, o sistema exibirá um resumo, trazendo o nome
do documento assinado e as informações referentes à assinatura. Conferida a assinatura,
o solicitante deve clicar em fechar (154) para retornar à tela do fluxo de gestão de contas.

De volta à tela do fluxo de gestão de conta, o usuário tem as opções de cancelar a operação
(155), conforme o capítulo 13 – “CANCELAMENTO”, ou concluir (156) a etapa de assinatura
do formulário.
Para prosseguir com a operação, o usuário deve clicar em “Concluir” (156).

156

155
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O sistema exibirá uma mensagem solicitando confirmação da operação. Para prosseguir,
deve-se clicar em “Sim” (157).

157

Concluída a etapa de assinatura digital do formulário de gestão de conta, o sistema exibirá
a tela abaixo.

A partir desse momento, a conta selecionada estará descredenciada.
Para que o usuário volte a ter acesso ao PERSUS, é necessário que ele seja novamente
credenciado.
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6.7. CANCELAMENTO
No caso de preenchimento incorreto do formulário, ou de desistência da operação por
qualquer outro motivo, o fluxo de gestão de conta pode ser cancelado:
•
Pelo solicitante, na etapa “Assinar formulário de gestão de conta”;
•
Pelo solicitante ou pelo usuário da conta em manutenção, na etapa “Assinar termo
de compromisso”.
O cancelamento finaliza o fluxo sem executar nenhuma operação de credenciamento,
descredenciamento, alteração, bloqueio ou desbloqueio, e libera a conta do usuário para
novo fluxo de gestão de conta.
Caso uma operação de alteração de conta seja cancelada na etapa “Assinar termo de
compromisso”, a conta em manutenção permanecerá com suas permissões suspensas até
que sejam restauradas por nova operação de alteração.

6.8. VALIDAÇÕES
A tabela abaixo lista as mensagens de exceção exibidas pelo fluxo de gestão de conta e
orienta o usuário sobre o que ele deve fazer.
Etapa: GERAR FORMULÁRIO DE GESTÃO DE CONTA
Mensagem
Orientação
CPF inválido. Insira apenas os 11 números Corrija o número do CPF, informando apenas
de um CPF válido.
os dígitos.
Verifique se a idade foi informada
Não é permitido cadastrar usuários menores
corretamente. Caso o usuário seja menor de
de 16 anos.
16 anos, aborte a operação.
E-mail inválido. Insira um e-mail válido.
Corrija o endereço de e-mail.
Abrevie o endereço, o qual deve ter, no
Endereço muito longo.
máximo, 255 caracteres.
CEP inválido. O CEP deve ser preenchido Corrija o número do CEP, informando apenas
apenas com 8 caracteres numéricos.
os dígitos.
Corrija o número do CEP, informando o DDD
Telefone inválido. Insira apenas os 10
com dois dígitos e o número do telefone com
números referentes ao DDD e telefone.
oito ou nove dígitos.
Corrija o número do fax, informando o DDD
Fax inválido. Insira apenas os 10 números
com dois dígitos e o número do telefone com
referentes ao DDD e fax.
oito ou nove dígitos.
O(s) seguinte(s) campos deve(m) ser Preencha os campos obrigatórios do
preenchido(s): ................
formulário que estão faltando.
continua
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continuação
Etapa: GERAR FORMULÁRIO DE GESTÃO DE CONTA
Mensagem

Orientação

O sistema não permite iniciar novo fluxo
de gestão de conta para usuário enquanto
Existe um processo de gestão de conta em houver algum outro fluxo em andamento
andamento para este usuário.
para ele. Desse modo, para iniciar novo fluxo
é necessário cancelar ou concluir o fluxo em
andamento.
Já existe conta dessa OPS para usuário com
Usuário já está credenciado.
o CPF informado.
Enquanto o acesso do usuário estiver
bloqueado, não podem ser feitas alterações
Não é possível efetuar a alteração. O usuário
em sua conta. Caso seja necessário alteráestá bloqueado.
la, desbloqueie a conta antes de solicitar a
alteração.
Não pode ser solicitado bloqueio de usuário
O usuário já está bloqueado.
cuja conta já esteja bloqueada.
Não pode ser solicitado desbloqueio de
O usuário não está bloqueado.
usuário cuja conta não esteja bloqueada.
Falha interna do sistema. Tente executar a
Falha ao carregar atributos
ação novamente. Caso o problema persista,
entre em contato com o suporte do sistema.
Falha interna do sistema. Tente executar a
Falha ao gerar documento do formulário de
ação novamente. Caso o problema persista,
gestão de contas
entre em contato com o suporte do sistema.
Etapa: ASSINAR FORMULÁRIO DE GESTÃO DE CONTA
Mensagem
Certificado não possui informação do CNPJ
da operadora nos campos esperados.
Certificado não possui informação de CPF do
titular nos campos esperados.
O proprietário do certificado não tem
permissão para assinar o documento de
gestão de contas.
O seguinte arquivo não está assinado: .........

Orientação
Verifique se o certificado digital selecionado
é o certificado do CNPJ da operadora.
Verifique se o certificado digital selecionado
é o certificado do CPF do usuário logado.
Verifique se o certificado digital selecionado
é o correto.
Assine o documento antes de concluir a
tarefa.
continua
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continuação
Etapa: ASSINAR FORMULÁRIO DE GESTÃO DE CONTA
Mensagem

Orientação

O seguinte arquivo possui assinatura Tente assinar novamente. Se o erro persistir,
inválida: ...................
cancele a operação e a inicie novamente.
Falha interna?
Falha interna do sistema. Tente executar a
Falha ao cancelar o processo de gestão de
ação novamente. Caso o problema persista,
contas de usuários.
entre em contato com o suporte do sistema.

Etapa: ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO
Mensagem
Certificado não possui informação do CNPJ
da operadora nos campos esperados.
Certificado não possui informação de CPF do
titular nos campos esperados.
O proprietário do certificado não tem
permissão para assinar o documento de
gestão de contas.

Orientação
Verifique se o certificado digital selecionado
é o certificado do CNPJ da operadora.
Verifique se o certificado digital selecionado
é o certificado do CPF do usuário logado.
Verifique se o certificado digital selecionado
é o correto.

Assine o documento antes de concluir a
tarefa.
O seguinte arquivo possui assinatura Tente assinar novamente. Se o erro persistir,
inválida: ...................
cancele a operação e a inicie novamente.
Falha interna do sistema. Tente executar a
Erro ao realizar [credenciamento ou
ação novamente. Caso o problema persista,
alteração] de usuário.
entre em contato com o suporte do sistema.
Falha interna do sistema. Tente executar a
Falha interna?
ação novamente. Caso o problema persista,
entre em contato com o suporte do sistema.
Falha interna do sistema. Tente executar a
Falha ao cancelar o processo de gestão de
ação novamente. Caso o problema persista,
contas de usuários.
entre em contato com o suporte do sistema.
O seguinte arquivo não está assinado: .........
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7. OPERAÇÕES QUE NÃO DEMANDAM FORMULÁRIO
7.1. REDEFINIÇÃO DE SENHA
Qualquer usuário do PERSUS poderá alterar a senha de sua conta.
A senha pode ser alterada na tela de Configurações do Perfil, a qual pode ser acessada por
meio do ícone de configurações (158).

158

Na tela de configurações do perfil, marque a opção alterar senha e informe a senha atual, a
nova senha e a confirmação da nova senha (159).

159
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Preenchidos os campos, clique em “Salvar” (160).

160

O sistema alterará a senha do usuário e exibirá a mensagem abaixo.
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7.2. ENVIO DE NOVA SENHA
Por meio da conta principal ou de conta com perfil “gestão de conta”, a OPS pode enviar
nova senha para o endereço de e-mail de usuário que a tenha esquecido.

Observação: Essa funcionalidade não pode ser usada para recuperar a senha da conta
principal. Caso necessário, entre em contato com o suporte da ANS para recuperar a
senha da conta principal.
Para enviar nova senha, o usuário da conta principal ou da conta com perfil “gestão de
conta deve acessar a tela “Envio de nova senha” por meio do menu “Módulos >> Gestão de
Usuários >> Envio de nova senha” (161).

161

162

Em seguida, deve selecionar a conta do usuário que receberá nova senha (162).

Selecionada a conta basta clicar em “Enviar” (163)
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163

O sistema exibirá a mensagem abaixo.

O usuário receberá em seu endereço de e-mail mensagem com a nova senha.

Essa senha precisará ser alterada no próximo acesso do usuário ao PERSUS.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES E OUTROS ESCLARECIMENTOS, ENTRE EM CONTATO COM A ANS.
VEJA ABAIXO NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:
ANS

Disque ANS
0800 701 9656

Central de
Atendimento
www.ans.gov.br

ans.reguladora

Atendimento pessoal
12 Núcleos da ANS.
Acesse o portal e
confira os endereços.

@ANS_reguladora

ansreguladora oficial

Use a opção do código
para ir ao portal da ANS

