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RESUMO 

Segundo o SECOVI ZONA SUL/RS, sindicato da habitação na nossa região, 

existe hoje cerca de 1.300 condomínios associados, o que representa entorno de 50% 

dos edifícios construídos e habitados na zona sul. Do total presume-se que apenas 30% 

estão vinculados a administradoras. 

A aplicação do SICON é voltada aos síndicos de condomínios que tratam 

pessoalmente das tarefas de gerenciamento do mesmo. O que chamamos no mercado de 

autoadministração. 

A ideia é qualificar a administração particular do edifício permitindo aos 

síndicos uma gestão profissional, buscando os mesmos resultados conseguidos pelas 

administradoras.  Permitir que o condômino, uma vez eleito síndico, possa dar 

continuidade ao trabalho do seu antecessor sem dificuldades, visto que o sistema servirá 

como um tutor nas tarefas diárias de geração e acompanhamento de processos e 

demonstração de resultados aos demais moradores. 
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TITLE: “Sicon - System Integrated Condominium Administration” 

ABSTRACT 

According SECOVI SOUTH ZONE / RS, union housing in our region, there is 

now about 1,300 condominiums associated, which represents around 50% of the 

buildings built and inhabited in the south. The total is assumed that only 30% are bound 

to administrators. 

The application is geared to SICON liquidators dealing personally 

condominiums management tasks of the same. What we call the market for self-

administration. 

The idea is to qualify the particular administration of the building allowing 

liquidators professional management, seeking the same results achieved by the 

administrators. Allow the joint owner, once elected liquidator can continue the work of 

his predecessor without difficulty, since the system will serve as a tutor in the daily 

tasks of generating and tracking processes and demonstration of results to other 

residents. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar de ser considerada uma tarefa simples por muitos, a administração de um 

condomínio deve ser encarada como a de uma empresa. Muitos são os fatores que 

devem ser levados em conta: legislação, administração, economia, social, ambiental, 

saúde.  

O síndico tem o dever de gerenciar a demanda de serviços de manutenção da 

unidade habitacional, as tarifas públicas e a mão de obra empregada, baseado no rateio 

das despesas entre os condôminos. Parece fácil, porém imaginem que ele vai precisar da 

verba antes da despesa ter ocorrido. Assim há a necessidade de uma previsão 

orçamentária. Tem ainda o problema da inadimplência, das despesas não previstas, da 

organização e treinamento de funcionários, da aplicação das regras de convivência 

social (provavelmente a pior parte) e da demonstração de todo o serviço aos demais 

condôminos, pois são sócios do empreendimento.  

A tarefa é tão complexa, que uma má administração pode levar a perda do 

patrimônio. Poucos sabem, mas as dívidas condominiais ou ações de indenização civil e 

trabalhistas podem virar execuções e dilapidar o patrimônio das pessoas.  

A administração condominial é tão importante que é um dos dois casos previstos 

em lei que permite a retomada do imóvel por inadimplência. 
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2. OBJETIVO 

Permitir ao síndico a organização da gestão. Possibilitar a previsão dos rateios, 

emitir os boletos de cobrança, controlar os recebimentos de taxas e os pagamentos de 

despesas. Manter atualizados os cadastros e as rotinas periódicas tais como lavagens de 

caixas de água, revisão de equipamentos de proteção contra incêndios, seguro 

condominial, reeleição do síndico entre tantas outras.   

Além de facilitar os controles, maximizará as demonstrações destas rotinas aos 

demais condôminos, sócios no empreendimento, via web, permitindo clareza e 

padronização na informação e facilidade de acesso a ela. 

No condomínio que optou por se autoadministrar, facilitará a troca de síndico 

sem haver desestruturação, porque mesmo que o novo síndico não esteja familiarizado 

com a gestão, terá nas mãos um sistema que serve como tutor das rotinas e que 

armazena as informações anteriores, onde poderão ser buscadas as bases para a gestão 

atual. 

Pela filosofia de desenvolvimento e de aplicação, o SICON deve ser uma 

ferramenta de fácil utilização (sem muitos cadastros) e de baixo custo (comparado aos 

concorrentes). 
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3. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

3.1. Métodos de especificação de requisitos 

Análise de sistema existente – Escolha por existir um sistema em 

funcionamento. 

Reunião – Escolha por ter contado diário com o cliente. 

3.2. Requisitos funcionais 

[RF - 01] Cadastrar Parâmetros 

O sistema devera possibilitar cadastrar parâmetros de lançamentos contábeis. O 

cadastro não pode ser excluído. 

 

[RF - 02] Cadastro de Administradora 

O sistema deve possuir um cadastro de administradora, caso o condomínio seja 

autoadministrado, a administradora será ele mesmo. Esta tela deve possibilitar a 

inclusão, exclusão e edição dos dados contidos nela. 

 

[RF - 03] Cadastro de Proprietários 

O sistema deve possuir um cadastro de proprietários. Esta tela deve possibilitar a 

inclusão, exclusão e edição dos dados contidos nela. 

 

[RF - 04] Cadastro de Terceiros 

O sistema deve possuir um cadastro de terceiros (prestadores de serviços). Esta 

tela deve possibilitar a inclusão, exclusão e edição dos dados contidos nela. 
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[RF - 05] Cadastro de Serviços 

O sistema deve possuir um cadastro para serviços a serem realizados no 

condomínio, utilizando dados dos terceiros. Esta tela deve possibilitar a inclusão, 

exclusão e edição dos dados contidos nela. Na exclusão, devem-se excluir os dados da 

grade onde se encontram os prestadores do referente serviço. 

 

[RF - 06] Cadastro de Condomínio 

O sistema deve possuir um cadastro para a inclusão dos dados do condomínio 

(razão, endereço, quantidade de unidades, dados bancários, etc.), este deve ser aberto 

como primeira tela (em modo de inclusão) a cada novo condomínio a utilizar o sistema. 

Esta tela deve possibilitar apenas edição dos dados contidos nela. 

 

[RF - 07] Cadastro de Unidades 

O sistema deve possuir um cadastro para as unidades do condomínio, a tela deve 

possuir uma combo para escolha do proprietário, bem como um campo para definir se a 

unidade esta alugada. Deve conter uma aba para os dados de cobrança (caso a unidade 

esteja alugada, a cobrança deve ser feita no endereço onde reside o proprietário). Esta 

tela deve possibilitar a inclusão, exclusão e edição dos dados contidos nela. 

 

[RF - 08] Cadastro de Despesas 

O sistema deve possuir uma tela para inclusão das despesas (nome da despesa e 

o tipo – ordinário, extraordinário, individual, etc.). Esta tela deve possibilitar a inclusão, 

exclusão e edição dos dados contidos nela. 

 

[RF - 09] Cadastro de Despesas Individuais 

O sistema deve possuir um cadastro para as despesas individuais que cada 

proprietário/unidade poderá ter no período, esta tela deve possuir a opção de gerar 
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parcelas desta despesa. Esta tela deve possibilitar a inclusão, exclusão e edição dos 

dados contidos nela. 

 

[RF - 10] Cadastro de Contas a Pagar 

O sistema deve possuir um cadastro para as contas a pagar do condomínio. Esta 

tela deve permitir a inclusão de novos títulos a pagar e a alteração/exclusão de títulos 

que não tiverem sua quitação no caixa. 

 

[RF - 11] Caixa de Contas a Pagar 

O sistema deve possuir um caixa para a quitação das contas a pagar. Esta tela 

deve permitir somente a inclusão e exclusão de dados.  

 

[RF - 12] Contas a Receber 

O sistema deve possuir uma tela para apresentar as contas a receber. Esta tela 

deve possuir um filtro de “geração: automática ou manual”. Quando a geração for 

automática não permitir a edição dos dados. Quando a geração for manual permitir a 

edição dos dados que não tiverem movimentação no caixa. Esta tela deve permitir a 

inclusão, edição e exclusão de títulos com geração manual. 

 

[RF - 13] Caixa de Contas a Receber 

O sistema deve possuir um caixa para o recebimento das contas a receber. Esta 

tela deve permitir somente a inclusão e exclusão de dados.  

 

[RF - 14] Cadastro de Rateio Geral 

O sistema deve possuir um cadastro para o rateio geral. Esta tela deve permitir a 

inclusão, edição e exclusão dos dados. 
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[RF - 15] Geração de Rateio Mensal 

O sistema deve possuir uma tela para geração do rateio mensal com base nos 

dados cadastrados no rateio geral. Esta tela deve possuir uma grade apresentando as 

despesas geradas no mês, possibilitando a inclusão de despesas que não estavam 

previstas no rateio geral. Deve permitir a inclusão, edição e exclusão de dados. 

 

[RF - 16] Cálculo de Taxas Condominiais 

O sistema deve possuir uma tela para calcular as taxas referentes ao mês para 

cada unidade. Deve possibilitar o cancelamento da taxa gerada. 

 

[RF - 17] Geração de Boletos de Cobrança 

O sistema deve possuir uma tela para a geração dos boletos de cobrança das 

taxas condominiais geradas no mês. 

3.3. Requisitos não funcionais 

[RNF - 01] Condomínio – Tipo de Administração 

O cadastro de condomínio deve possuir um filtro no tipo de administração. Após 

a inclusão dos dados do condomínio, se o tipo de administração for “Próprio”, realizar 

uma inclusão automática no cadastro de administradora, com os dados do condomínio, 

habilitando a autoadministração. 

 

[RNF - 02] Unidade – Cobrança 

No cadastro de unidades, quando a cobrança for na unidade, deixar os campos 

com os mesmo dados do cadastro da unidade. 

 

[RNF - 03] Calculo de Taxas – Atualiza Rateio Mensal 
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Quando for calculado as taxas de uma determinada referência, esta realizar uma 

atualização no rateio mensal referente a referência, alterar o campo “Taxa Gerada” para 

sim, bloqueando a possibilidade de exclusão e edição do rateio mensal referente. 

Permitir o cancelamento de taxas somente quando não tiverem movimentação no caixa 

do contas a receber. 

 

[RNF - 04] Caixa de Contas a Receber – Atualiza Rateio Mensal 

Quando for registrada a inclusão de algum recebimento referente a taxas 

geradas, realizar uma atualização no cadastro do rateio mensal referente, alterar o 

campo “Taxa Movimentada” para sim, bloqueando a possibilidade de exclusão e edição 

do rateio mensal referente. 

[RNF - 05] Rateio Mensal 

Não permitir a edição ou exclusão dos dados quando o campo “Taxa 

Movimentada” for sim e/ou o campo “Taxa Gerada” for sim. 

 

[RNF - 06] Geração de Boleto 

A tela de geração do boleto deve ter um filtro referente ao login do proprietário, 

para filtrar somete os boletos referentes à sua(as) unidades.  
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4. SOFTWARES RELACIONADOS 

A seguir é apresentado um comparativo entre o Sicon e outros dois softwares do 

mercado. 

 

Descrição Sicon AcolWeb SeuCondominio 

Cadastro dados 
bancários 

Sim Sim Sim 

Geração de boleto Sim Sim Sim 

Cadastro de 
unidades/proprietários 

Sim Sim Sim 

Cadastro de despesas 
individuais 

Sim Sim Sim 

Geração de rateios Sim Sim Sim 

Geração de taxas 
condominiais 

Sim Sim Sim 

Contas a pagar Sim Sim Sim 

Contas a receber Sim Sim Sim 

Caixa recebe/paga Sim Sim Sim 

Acesso proprietários Sim Sim Não 

Geração relatórios pelo 
proprietário 

Sim Sim Não 

Emissão segunda via 
boleto pelo proprietário 

Sim Não Não 

Limite de acesso Não Não Sim 

 

Comparativo entre sistemas 
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5. MODELAGEM DO SISTEMA 

5.1. Descrição dos casos de uso 

Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de parâmetros 

Descrição:  Permite configurar as contas de lançamentos contábeis 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Cadastros – Básicos - Parâmetros 

 Informar as contas contábeis para lançamentos de eventos 

 Informar as contas contábeis para pagamento de contas 

Informar as contas contábeis para as contas gerais 

Informar as contas contábeis para o recebimento de taxas 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Não deixar gravar se faltar alguma informação nos campos 
obrigatórios 

 

 

Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de administradora 

Descrição:  Permite o cadastro de uma administradora 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Cadastros - Administradora 

 Informar os dados da administradora 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Caso o condomínio seja autoadministrado, a administradora será 
cadastrada automaticamente com os dados do condomínio 
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Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de proprietários 

Descrição:  Permite cadastrar os proprietários das unidades 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Cadastros - Proprietários 

 Informar os dados dos proprietários 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela solicitando seu preenchimento 

 

 

Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de terceiros 

Descrição:  Permite cadastrar prestadores de serviços 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Cadastros - Terceiros 

 Informar os dados do prestador de serviço 

 Grava os dados 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 
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Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de serviços 

Descrição:  Permite ter um cadastro de prestadores de serviço por atividade 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Cadastros - Serviços 

 Informar a atividade 

 Informar todos os terceiros que podem realizar essa atividade 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 

 

 

Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de condomínio 

Descrição:  Permite cadastrar os dados do condomínio 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  A tela de cadastro do condomínio abre automaticamente ao primeiro 
uso do sistema 

 Informar os dados do condomínio 

 Informar os dados bancários do condomínio 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Para editar os dados cadastrados acessar Cadastros – Condomínio, 
a tela já entra em modo de edição 
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Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de unidades 

Descrição:  Permite cadastras as unidades do condomínio 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Cadastros - Unidades 

 Informar o proprietário 

 Informar os dados da unidade 

 Informar local de cobrança 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 

 

 

Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de despesas 

Descrição:  Permite ter um cadastro de despesas do condomínio 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Cadastros - Despesas 

 Informar o nome da despesa 

 Informar o tipo da despesa 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 
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Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de despesas individuais 

Descrição:  Permite cadastrar despesas individuais para cada unidade 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Cadastros – Despesas Individuais 

 Informar unidade referente 

 Informar a despesa 

 Informar dados da despesa 

 Grava as informações 

Gerar parcela(s) da despesa 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 

 

 

Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de contas a pagar 

Descrição:  Permite cadastrar as contas a pagar do condomínio 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Financeiro – Contas a Pagar – A 
Pagar 

 Informar terceiro 

 Informar dados da despesa 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 
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Caso de Uso 

Nome:  Caixa de contas a pagar 

Descrição:  Permite a quitação de contas a pagar 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Financeiro – Contas a Pagar – 
Caixa 

 Informar o documento referente à cobrança 

 Informar dados de pagamento 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 

 

 

Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de contas a receber 

Descrição:  Permite cadastrar contas a receber do condomínio 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Financeiro – Contas a Receber – A 
Receber 

 Informar a unidade referente 

 Informar dados da conta a receber 

 Informar despesas referentes 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 
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Caso de Uso 

Nome:  Caixa de contas a receber 

Descrição:  Permite o recebimento de contas a receber 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Financeiro – Contas a Receber – 
Caixa 

 Informar o documento referente ao recebimento 

 Informar dados do recebimento 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 

 

 

Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de rateio geral 

Descrição:  Permite montar o rateio mensal 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Processos – Rateio – Rateio Geral 

 Informar as despesas padrões do condomínio 

 Grava as informações 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 
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Caso de Uso 

Nome:  Cadastro de rateio mensal 

Descrição:  Permite gerar o rateio mensal 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Processos – Rateio – Rateio Mensal 

 Informa o mês de referência 

 Grava as informações 

 Gera o rateio mensal 

Fluxo 
Alternativo: 

 Se faltar algum campo necessário a ser preenchido, é exibido uma 
mensagem na tela informando a sua obrigatoriedade 

 

 

Caso de Uso 

Nome:  Cálculo de taxas condominiais 

Descrição:  Permite gerar as taxas condominiais 

Ator:  Administrador 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Processos – Taxas – Calcular 
Taxas 

  Informar a referência 

 Clica em Calcular Taxas 

Fluxo 
secundário: 

 Administrador seleciona a opção Processos – Taxas – Calcular  
Taxas 

 Informar a referência 

 Clica em Cancelar Taxas 

Fluxo 
Alternativo: 

 Mostrar mensagem avisando caso à taxa da referência informada já 
tiver sido gerada 
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Caso de Uso 

Nome:  Geração de boletos de cobrança 

Descrição:  Permite gerar os boletos de cobrança das taxas condominiais 

Atores:  Administrador e Proprietário 

Fluxo principal:  Administrador seleciona a opção Processos – Boletos - Todos 

 Informar a referência 

 Clicar em Gerar Boletos 

Fluxo 
secundário: 

 Proprietário seleciona a opção Processos – Boletos - Simples 

Clicar em Gerar Boleto 
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5.2. Diagrama de casos de uso 

A Figura 1 representa os cadastros que o administrador irá dispor no sistema. 

 

FIGURA 1 – Diagrama de casos de uso 1 – Cadastros 

 

A Figura 2 representa os processos que o administrador e o proprietário poderão 

realizar no sistema. 

 

FIGURA 2 – Diagrama de casos de uso 2 - Processos 
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5.3. Modelo ER 

 

FIGURA 3 – Modelo ER da base de dados 
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6. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

Maker 2.7 - Framework de desenvolvimento baseado em fluxogramas, os 

fluxogramas podem ser desenvolvidos em três camadas: 

 Cliente (JSP, HTML, JavaScript,...) 

 Servidor (Java/.NET) 

 Banco de dados (Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL,...) 

http://www.softwell.com.br/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Softwell_Maker 

 

PostgreSQL 9.0 – Banco de dados utilizado. 

 

PgAdmin III 1.12.3 – Ferramenta de gerenciamento do postgreSQL. 

 

Toncat 7 – Servidor de aplicações web, utilizado por estar homologado para 

executar as aplicações desenvolvidas pelo framework Maker. 

 

Webrun 2.7.0.44 – Pode ser definido como uma máquina virtual onde as 

aplicações desenvolvidas em Maker são executadas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.softwell.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Softwell_Maker
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7. TELAS DO SISTEMA 

A Figura 4 representa o cadastro do condomínio. Nesta tela são informados os 

dados do condomínio, tais como o endereço, CNPJ, quantidade de unidades ordinárias e 

extraordinárias, bem como as frações correspondentes para cada unidade. 

 

 

FIGURA 4 – Tela de cadastro do condomínio 

 

 

 

 

 



28 
 

A Figura 5 representa o cadastro dos dados bancários do condomínio. Nesta tela 

são informados os dados para geração dos boletos de cobrança, tais como banco, 

agência, conta, convenio, carteira, operação, etc. 

 

 

FIGURA 5 – Tela de cadastro dos dados bancários do condomínio 
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A Figura 6 representa o cadastro de unidades. Nesta tela são informado os dados 

referente a unidade, proprietário, se esta alugada, inquilino, etc. 

 

 

FIGURA 6 – Tela de cadastro das unidades do condomínio 
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A Figura 7 representa o cadastro do local de cobrança da unidade. Nesta tela é 

possível informar outro local de cobrança, caso a unidade esteja alugada. 

 

 

FIGURA 7 – Tela de cadastro do local de cobrança da unidade 
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A Figura 8 representa o cadastro geral de despesas condominiais. Nesta tela é 

cadastrado todos os tipos de despesa que o condomínio possa ter, bem como informar 

seu tipo (ordinária, extraordinária, individual, reserva, etc.). 

 

 

FIGURA 8 – Tela de cadastro de despesas condominiais 
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A Figura 9 representa o cadastro de despesas individuais. Nesta tela é possível 

inserir uma despesa considerada individual, informando a unidade responsável pela 

despesa, valor, parcela(s), mês inicial e final. 

 

 

FIGURA 9 – Tela de cadastro de despesas individuais 
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A Figura 10 representa a geração do rateio mensal. Nesta tela é gerado o rateio 

mensal informando o mês de referência, também é possível acrescentar despesas que 

não estavam previstas no rateio geral. 

 

 

FIGURA 10 – Tela de geração de rateio mensal 
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A Figura 11 representa a emissão geral dos boletos. Nesta tela são gerados os 

boletos referentes ao mês selecionado (atualmente emite o boleto para CEF no padrão 

SICOB). 

 

 

FIGURA 11 – Tela de geração de todos os boletos 
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A Figura 12 representa a emissão do boleto pelo proprietário. Nesta tela o 

proprietário tem a opção de gerar o boleto referente ao mês selecionado. 

 

 

FIGURA 12 – Tela de emissão do boleto pelo proprietário 
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8. PERSPECTIVAS DO FUTURO 

Para o Sicon ficar completo, será implementado futuramente mais alguns 

módulos de controles, tais como: 

 Controle de água (Ex. tabela do Sanep); 

 Controle de gás; 

 Acordos jurídicos; 

 Importação da movimentação bancária; 

 Reserva de salão de festas; 

 Emissão de recibos; 

Também serão acrescentados mais alguns cadastros básicos, essenciais para o 

condomínio. 

 Cadastro unificado de prestadores de serviços (todos os condomínios 

terão acesso ao mesmo cadastro); 

 Cadastro de assembleias; 

 Cadastro de salão de festas e utensílios; 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este documento visou apresentar o Sicon, uma ferramenta para facilitar a 

administração de condomínios, possibilitando acesso ao sistema de qualquer lugar (que 

disponha de internet) via servidor web. 

O Sicon vem com a ideia de agilizar os processos administrativos que envolvem 

a administração de condomínios, bem como disponibilizar aos 

proprietários/condôminos uma forma para monitorar os gastos realizados no 

condomínio através de relatórios que poderão ser emitidos a qualquer hora, bastando 

estar logado no sistema. 
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