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DECRETA;

-
DECRETO - LEI NSl 736, DE DO DE DEZ3:HBRO DE 191Jt

, Confere autonomia administrativa e 'didatica à Universidade
~ de P~rto Al~ryre.

'-' ,
O Interventor·Federal no Estado do Rio Grande do Sul, no uso das

atribuig~es que lhe 'sio 'conferidas pelo art~ 6~~ inciso V~ do decreto-
lei federal nS 1~202, de 8 de abril de 1939, alterado e retificado 2elo
de n~ 5.511, de 21 de maio de 19L~3, e de conformidade com a Resoluçao
n2 5.858 do Conselho Administrativo do Estadol

'ART. lS - A Universidade de P~rto 1\le::re, com os est abe Lec jmeri-
tos que atualmente a inte::rar.1ou que venham dela fazer )arte, terf3,au-
tonomia administrativa e didatica nos limites de seus estatutos e do
disposto na le:,isl~çãofederal. \ , w

\ ART. 2Sl - Os atos "do Int erverrt or- referen.t~s a Universidade ser-ao
referendados pelo Secretari,) de Estado de Educa çao e Cultura.... _

ART. 3.9-' - A Universidade,,,,no que res}eita ao re.:ime economico-
fin~nceirg, .obs&rvado o que dis)oem os Estatutos ,brovados gelo Decreto
Federal n; 6627, de 19 de dezembro de 191~0"ficara sob a fiscalizagao
da Secretaria da Fazenda. ,

AR'r, L~,9 - Pas sam ji alçada do Reitor os aegu ârrt es ~tos adminis-
t~ativos qúe, pela situaçao anterior, competiam ao Secretario de Educa
gao e Cultura: . A -

I - colaborar com o Chefe do Governo do Estado nos assuntos con
dicentes com o e_sino superior em todos os seus Gr~us e modalidades; -

11 - orientar e d í r-Lr-Lr- todos os cometimentos que se relacionem
com o ens ino supe r-Lor , ~u.::;erindoao Chefe do Govêrno as m~
didas que julgar ne cessar-Las ao seu fiel des.empenho g

111- prÇ2por reformas e alteraçoes na r-e spe cc Lva lec;islaçao, de
acordo com as suas necessidades;

IV - modificar, sus~ender ou revog~r os a~os de qualqueF autori
d ade ,j,Jministrativa Slue ll)e for subordin~da;
conceder,licenç§s at~ o maxiQo de sei~ meses; .
expedir lnstruçoes sobre a boa ..execuçao;dos serv~ços;
org§-nizar o quadro dos funqionarios administrativos sue d~.
verao servir à Uni ve r-sidade pr-opondo 'ao Chefe do Governo
todas as. medidas que julGar !).ece_ssar1ase em conformidade
com os Estatutos dos Funciona:vios Publicos do Es tac o .,De-
creto-lei n~ 311, de 31 de de~embro de l~~; ,

VIII-determinar a abertura de lnqueritos. administrativos, na for
ma da lei'

IX .: aplicar ~~nas disciplinares, de acô,>do com a legislação vi
gente, e decidir, e~ grau de recurso, sôbr~ as impostas pOT
outras autoridades admLni at r-at Lv as .que lhe forem subordina
das ~ . -, ' .-, A ,X - autorizar as despesas e aprovar as .concorrencias publicas
e adninistrativas para forneci~entos às Repartig~es subor-
dinadas à Universidade;.

XI - mandar ceI e br-ar- contratos e res ólver sÔbre i'nterpretaçõe~,
e recisão ·3.osmesnos; ,

XII -designar p::cof@ssores em carater interino;
XIII-transférir .)l'ofessores; ,

'Ao..l ~,XIV- prover, intcl'inamente,'as direçoes dos var10s cursos que iEl
te:sram a Uni vcr sidade; - ..' 1.,

XV - contratar ~ t.r-ans f'eç í,r- ex t r-annmer-ar-fos , nos termos aos ~s-
t.a t.ut os dos :~1..1.ncibnal"ios·Publicos do Estado; ,

XVI- cont r-at.ar-f;ra do Estado, mediante !LUtorização do Chefe do
Govêrno,professores e técnicos de competência reconhecidal
estjpulando-lhe§ as obriGaç~e~;

XVII-des i3nar c on..previa autorizaçao do Chefe do Govêrno, pr-of'e s
s cr-es e outros lJrofissionais para fa.zerem cur-s os especiali-=-
zador. e de 2.~)erfe Lç oamerrto , no Pais 2u no e3 t r-angeLr-o , fi-
xando-lhes L8 vanta,:ens e dispondo s obre a dur-a çao gos me,~
mos;

XVIII-pra',;icar t e.dos os atos ....Lmpos tos pela necess idade dos ser-ví.
ços ':i.entroü as' atribuiçoes que lhe f or-em confer;Ldas flor 10 ís
e 1"0 ;;ula~'lentos •

V
VI -
VII .•



\ .

,.ART.,5~ - ~ partir desta data, a execução do orçamento da Unive~
sidade sera processada na Reitoria.

ART',· 6.2 - Os cargos existentes na Universidade pas s ar-âo ja consti
tuir o quadro adllünlstratiyo da m~sma,' aplicando-se para todos os era!
tos o Estatuto dos Funcionarias Publicos Civis dos Estado.

ART, 7Q - Revo&am~se as.disposições em contrário.
Palac ao do Goveno, em Porto J:l.legre,,0 de Dezembro de 1941.~.

'ass .} ERNES TO DORNELLES
Interventor Federâ

(ass.) J.~.Cgelho de Souza
Secretario de Educação e Cultura

(asa.) Oscar ~ontoura
Secretario da Fazenda.
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