
Passo a passo para cadastro de usuário externo, cadastro animal e

encaminhamento veterinário

Bem Estar Animal

1º passo: Criação do usuário externo: Caso o usuário externo ainda não tenha cadastro no

sistema Sislam, acessar https://linhares.sislam.com.br e realizar o cadastro através do

“Cadastre-se agora!”

ATENÇÃO! Não é necessário cadastrar seu login toda vez que desejar cadastrar um

novo animal para o mesmo tutor.

2º passo: Cadastro animal: Acesse “Nova Solicitação” > “Bem Estar Animal” > “Cadastro

Animal”

https://linhares.sislam.com.br


Clique em “Iniciar Solicitação” e preencha os dados do  animal e os dados do(s) tutor(es)



Atenção! informar no campo observações caso o tutor possua mais de um animal.



Ao clicar em “Salvar e Continuar” a tela do formulário será exibida.

Anexe os documentos solicitados conforme indica a imagem abaixo:

Ao seguir para o próximo passo, leia as orientações do formulário que se aplica aos

procedimentos do Bem Estar Animal e clique em “Salvar e enviar” para encaminhar o

cadastro para a secretaria.

Atenção: Os procedimentos de cadastro de usuário externo e de cadastro animal

podem ser realizados pelo(s) tutor(es) dos pets em qualquer computador com

acesso a internet.



ATENÇÃO! Se você tem mais de um animal para cadastrar, basta ir em “Nova

Solicitação” > “Bem Estar Animal” > “Cadastro Animal” novamente e preencher os dados

do novo animal, lembrando de informar no campo de observações que possui outros

animais para facilitar na identificação da equipe.

A solicitação de cadastro animal é automaticamente direcionada para a equipe veterinária

do Município, estando os dados preenchidos corretamente, será feita uma ligação para

coletar mais informações do animal em questão.

O status do cadastro será “tramitando” com a situação atual Situação atual “Aguardando

contato para finalização do cadastro”.

Finalizado essa etapa, se o seu animal for classificado e se enquadrar nos critérios de

castração, o status será alterado para Concluído com a situação atual “cadastro animal

ativo”.

Internamente, a equipe irá encaminhar o processo para a clínica e contatar para

agendamento de consultas e castrações.

Atenção: Na consulta com os veterinários ainda poderá haver desclassificação do

animal caso seja verificado que o mesmo não se enquadra nos requisitos

propostos pela Instrução Normativa.

ATENÇÃO! Se você tem mais de um animal para cadastrar, basta ir em “Nova

Solicitação” > “Bem Estar Animal” > “Cadastro Animal” novamente e preencher os dados



do novo animal, lembrando de informar no campo de observações que possui outros

animais para facilitar na identificação da equipe.


