
  

APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE de Apuração das Regras de Aposentadorias, Cálculos dos  

Proventos pela Média Aritmética, Concessão de Abono de Permanência, Emissão da Certidão de  

tempo de Contribuição, Salários de Contribuições e Geração de Relatórios  

1 Contexto  

O Governo dispõe de vários sistemas estruturadores, no entanto, as analises apontam que de forma 

geral, os órgãos da Administração Pública, Estados e Municípios, são carentes de aplicações para 

atender suas necessidades específicas, como geração de relatórios.  

Assim, a iNOVA10.com (Inova Consultoria Cursos e Eventos Ltda.), no cumprimento de sua missão, 

em inovar para promover a excelência na execução dos negócios, criando soluções eficazes e 

diferenciadas para seus clientes, disponibiliza o produto denominado “SimuleRh – Plus, para prover 

a simulação/geração de relatórios e apuração da aposentadoria dentre outras funcionalidades.  

2 Destinação do SimuleRh – Plus  

O SimuleRH é destinado ao apoio na estruturação e modernização das áreas de Recursos Humanos 

dos órgãos da Administração Pública Federal, Autárquica e Fundacional, Estados e Municípios, bem 

como, no apoio a serviços das instituições representativas de classe, tais como, associações, 

sindicatos entre outras, em todo o território brasileiro.  

3 Sobre o Produto SimuleRh – Plus  

O SimuleRh – Plus é um aplicativo web, de interface amigável e de fácil acesso na apuração do  



Tempo de Serviço, Tempo de Contribuição, Cálculos dos Proventos para Concessão de 

Aposentadoria, Abono de Permanência, Emissão da Certidão do Tempo de Contribuição e Geração 

de Relatórios que irão auxiliá-los nas tomadas de decisões, tendo como base os atos emanados da  

Constituição Federal de 1988, (Redação Original), Emendas Constitucionais (EC20/1998, EC41/2003, 

EC47/2005), EC 103/2019, EC 70/2012 e Atos Diversos dos órgãos Normatizadores e de Controle, 

inclusive encontra-se adequado para atender o disposto na Lei Complementar 142/2013, 

(deficientes).  

4 Funcionalidades do SimuleRh – Plus  

O SimuleRh – Plus é uma aplicação para uso do Gestor de Recursos Humanos e dos servidores do 

órgão e dispõe de funcionalidades distintas conforme a seguir:  

– Apuração do Tempo de Contribuição;  

– Apuração do Tempo na Carreira;  

– Apuração do Tempo no Cargo;  

– Apuração da concessão de Aposentadoria;  

– Cálculo dos proventos da aposentadoria;  

– Apuração da Concessão de Abono de Permanência; _ Emissão da Certidão do Tempo de 

Contribuição-CTC; e _ Geração de relatórios específicos das apurações.  

4.1 SimuleRh – Plus como ferramenta de apuração e geração de relatórios:  

Quando utilizado pelo Gestor de Recursos Humanos na apuração da aposentadoria com dados 

reais do servidor, gerando relatórios de acompanhamento, gerenciais, estatísticos e de fundamento 

legal para composição do processo de aposentadoria e Emissão da Certidão de Tempo de 

Contribuição – CTC, Anexos I e II em conformidade com a Portaria MPS 154/2008 e Súmula 159 

TCU, assim como a Resolução TCU No 152 de 2 de outubro de 2002.  

4.2 SimuleRh – Plus como ferramenta de simulação:  



Quando utilizado pelo servidor do órgão na simulação da aposentadoria com dados reais ou 

fictícios gerando relatório específico da simulação, o qual já saberá em que regra se enquadra e ao 

requerer ao RH a concessão, deverá apresentar as certidões originais que subsidiaram a 

alimentação do SOFTWARE .  

O Gestor de posse das CTC’s originais, validará ou complementará as informações e irá transferir 

para a área especifica do GESTOR, onde neste ambiente o servidor não tem acesso, somente o 

Gestor, que a partir deste procedimento ficará a sua disposição os dados para a geração dos 

relatórios e concessões.  

5 Construção do SimuleRH – Plus  

O SimuleRh – Plus é a continuidade melhorada do software categorizado como aplicativo, conforme 

registro do Instituto Nacional de Patentes Industriais (INPI), sob protocolo no 01210000751 DEDF 

de 28/08/2011, de propriedade intelectual da iNOVA10.com, desenvolvido em plataforma web, 

utilizando framework de desenvolvimento full stack (Grails), linguagens de programação Java e 

Groovy, com banco de dados relacional de código aberto MySQL, sistema operacional Linux Ubuntu 

e interface gráfica executada via navegadores compatíveis com padrão W3C com suporte Javascript.  

6 Produção do SimuleRh – Plus  

O SimuleRh – Plus será produzido em ambientes com servidores específicos ou compartilhado 

para hospedar a aplicação e banco de dados, com instalação pelo processo de distribuição do 

produto via internet, com disponibilidade ao Órgão, considerando a portabilidade, sistema 

operacional e regras de segurança, tendo sido testado e homologado para o servidor de aplicação 

Tomcat versão 6, no entanto, nada impede a sua execução em outros servidores Java EE.  



7 Sistema de Qualidade do Produto  

A gestão de qualidade do SimuleRh – Plus, tem como foco a integridade e a credibilidade nas 

informações apresentadas, provendo as adequações pertinentes aos impactos decorrentes das 

atualizações legais.  

8 Normas e Regulamentos Técnicos  

As funcionalidades e regras de negócios implementadas no SimuleRh – Plus, tem como objeto a 

obediência as Regras de Aposentadoria da Constituição Federal de 1988, Emendas Constitucionais e 

Atos Diversos com concomitância as orientações dos órgãos de controle e normatizadores da 

matéria.  

9 Diferencial Competitivo no Mercado  

Além da qualidade funcional do aplicativo, os órgãos clientes da iNOVA10.com, usuários do 

SimuleRh – Plus, tem direito a suporte e consultoria pontual sobre a matéria “Aposentadoria” 

enquanto durar a contratação do serviço, a serem prestadas pelos Consultores mentores do 

software SimuleRh – Plus.  

10 Custo Operacional do SimuleRh – Plus  

A iNOVA10.com, baseada nas necessidades inerentes as atividades de suporte, manutenção e 

atualização, garante recursos com equipe técnica capacitada assim denominada:  

– Equipe de Desenvolvimento;  

– Equipe de Suporte;  

– Equipe de Gestão Administrativa; e  

– Ambiente Operacional de Homologação.  



11 Preço do SimuleRh – Plus  

No processo de definição do preço para o SimuleRh – Plus, considerando o mercado de 

construção de software e a Política de Preços da iNOVA10.com, irá quando da solicitação de 

proposta para aquisição, apresentar o valor oferecendo a melhor relação entre custo e 

benefício, tratando o preço como ferramenta competitiva primária, onde atribuirá valores 

pertinentes a “Licença de uso” e “Taxa de Suporte/Manutenção/Atualização”.  

11.1 Taxa de Adesão do SimuleRh – Plus  

A Taxa de Adesão será paga uma única vez a vista, enquanto durar o contrato em conformidade 

com o Art. 57 da Lei 8.666/93.  

11.2 Taxa de Suporte/Manutenção/Atualização do SimuleRh – Plus  

A Taxa de Suporte/Manutenção/Atualização será paga mensalmente enquanto vigente o contrato, 

considerando para sua continuidade, a renovação do contrato e repactuação de preço conforme 

proposta apresentada e contrato assinado.  

  


