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第十五條

Artigo 15.º

罰則

Sanções

一、倘被證實存在上條所指的任何情況，委員會可隨時決定
撤銷獎學金，且不妨礙依法追究刑事責任的權利。
二、獎學金倘被撤銷，有關獎學金獲得者須即時歸還所有收
取的款項。

2. O cancelamento da bolsa implica a restituição imediata pelo
bolseiro das importâncias que haja recebido.

Artigo 16.º

規章的修訂

Alterações ao regulamento

的獎學金申請生效，另有規定者除外。
二、有關修訂公佈後並不侵害既得的法律利益。

第十七條
遺漏情況

本規章倘有遺漏及因行使本規章而產生的疑問，由委員會負
責解決。

第十八條
最後規定

按一般法律規定，可對委員會的決議提起司法上訴。

第 114/2004 號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條
賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第五條及經社會文化司
司長第 113/2004 號批示核准的《研究生獎學金發放規章》第四條
第一款的規定，作出本批示。

一、2004/2005學年的研究生獎學金的發放名額及每月發放金
額如下：

（一）碩士學位課程獎學金名額為三十個，每月定額為澳門
幣三千五百元；

1. A Comissão pode determinar o cancelamento da bolsa, a
todo o tempo, quando se verifique qualquer das situações previstas no artigo anterior, sem prejuízo do apuramento de responsabilidade penal a que haja lugar.

第十六條

一、本規章的修訂可在任何時間進行，修訂公佈後只對之後
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1. Este Regulamento pode, a todo o tempo, ser objecto de
alterações, as quais produzem efeitos, salvo indicação em
contrário, no concurso seguinte à data da respectiva publicação.
2. As alterações não podem lesar os interesses do titular de
direitos adquiridos.

Artigo 17.º
Casos omissos
Os casos omissos neste Regulamento e as dúvidas suscitadas
pela aplicação do mesmo são resolvidos pela Comissão.

Artigo 18.º
Disposições finais
As deliberações da Comissão são susceptíveis de recurso contencioso nos termos da lei geral.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 114/2004
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, e do n.º 1
do artigo 4.º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Mérito para Estudos Pós-Graduados, aprovado por Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 113/2004, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
1. O montante mensal e o número de bolsas de mérito para
estudos pós-graduados a conceder no ano académico de 2004/
/2005, é o seguinte:
1) 30 bolsas de mérito para o curso de mestrado, sendo o montante mensal de três mil e quinhentas patacas;
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（二）博士學位課程獎學金名額為五個，每月定額為澳門幣
五千元。
二、本批示適用於2004/2005學年開始的研究生獎學金發放工
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2) 5 bolsas de mérito para o curso de doutoramento, sendo o
montante mensal de cinco mil patacas.
2. O presente despacho aplica-se às bolsas de mérito para estudos pós-graduados a atribuir no ano académico de 2004/2005.

作。
3. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.

三、本批示自公佈之日起生效。
二零零四年十二月十五日

15 de Dezembro de 2004.
社會文化司司長

崔世安

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.
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