PRINCIPAIS ERROS
1. Não colocar o atributo “MÊS LANÇAMENTO” na planilha após colocá-lo
no filtro com a seleção de vários meses. Isso faz com que todos os meses
selecionados sejam somados na planilha (linha ou coluna). Solução:
colocar o atributo na planilha e/ou em PAGINAR POR;
2. Não colocar o atributo “ITEM INFORMAÇÃO” na planilha após colocá-lo
no filtro com a seleção de vários itens. Isso faz com que todos os itens
selecionados sejam somados na planilha (linha ou coluna). Solução:
colocar o atributo na planilha e/ou em PAGINAR POR;
3. Não colocar as métricas na planilha. O relatório fica sem valores.
Solução: incluir as métricas no campo apropriado ou em PAGINAR POR;
4. Juntar atributos incompatíveis. O relatório ficará sem dados para
exibição, como, por exemplo, quando se colocam dados da execução
orçamentária (ITEM INFORMAÇÃO = DESPESAS EMPENHADAS) com o
atributo PF. Solução: Remover o atributo que apresenta
incompatibilidade;
5. Confundir atributos do lançamento contábil (CCOR) com os atributos
dos documentos do SIAFI. Confundir FAVORECIDO NE CCOR com
FAVORECIDO DOC. Solução: quando se utilizar relatórios contábeis use
atributos com final NE CCOR e quando se utilizar os documentos do SIAFI
utilize os atributos específicos a este caso;
6. Utilizar um filtro equivocado. Caso se utilizem filtros com informações
que não se coadunem às demais informações do relatório ou apresentem
códigos inexistentes, o resultado será nulo. Solução: retificar o código ou
retirar os filtros que apresentem inconsistências;
7. Juntar os atributos ITEM INFORMAÇÃO e CONTA CONTÁBIL. Quando se
combinam esses atributos de forma que eles gerem a repetição de contas
contábeis nas linhas (quando estas forem detalhadas por ITEM
INFORMAÇÃO e CONTA CONTÁBIL), ocorrerá ao se retirar o ITEM
INFORMAÇÃO a soma das contas contábeis repetidas na planilha.
Solução: analisar cuidadosamente em que casos se podem utilizar estes
atributos e quais as consequências em se retirar da planilha alguns desses
atributos no resultado gerado.

