
RIO GRANDE DO NORTE

DECRETO Nº 23.524, DE 27 DE JUNHO DE 2013

Altera o Decreto Estadual n.º 23.095, de 13 de 
novembro de 2012, que “Estabelece normas 
relativas ao encerramento da execução 
orçamentária, financeira e contábil das 
Administrações Direta e Indireta do exercício 2012 
e dá providências correlatas”.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 64, V, da Constituição Estadual, e com fundamento nos arts. 11 e 
66, I, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 163, de 5 de fevereiro de 1999,

D E C R E T A:

Art. 1º O art. 8º, caput, do Decreto Estadual n.º 23.095, de 13 de novembro de 2012, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º As despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a 
Pagar não processados, deverão ser liquidadas até o dia 30 de junho do 
segundo exercício financeiro subsequente ao de sua inscrição.
................................................................................................”. (NR)

Art. 2º O Item IX, do Anexo, do Decreto Estadual n.º 23.095, de 2012, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“IX - até 28 de fevereiro do segundo exercício financeiro ao de sua 
inscrição, para remessa à CONTROL da relação de inscrições em Restos a 
Pagar.

A relação de Restos a Pagar mencionada no Item VI deste Anexo deverá 
conter as seguintes informações: código da Unidade Orçamentária, função, 
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subfunção, programa, natureza de despesa, fonte de recursos, número e tipo 
de empenho, número do processo, nome do credor e valor da inscrição e 
exercício, devendo ser obrigatoriamente emitida através do Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Estado do Rio Grande do Norte 
(SIAF/RN)”. (NR)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 27 de junho de 2013, 192º da 
Independência e 125º da República.

ROSALBA CIARLINI
Francisco Obery Rodrigues Júnior
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