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Atenção : o emprego do masculino nesta publicação faz referência
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PARA FACILITAR SUA ENTRADA NA
SUA NOVA HABITAÇÃO

O QUE É UMA HABITAÇÃO
SOCIAL DA VILLE DE GENÈVE ?

Novo endereço

A Ville de Genève possui mais de 5300 habitações ; 95% delas são habitações sociais :

Anuncie seu novo endereço no correio, no Office cantonal de la population (OCP) e a
todas as pessoas/instituições de contato (patrão, seguros, escolas, Office cantonal
des automobiles et de la navigation, etc.)
Cole uma etiqueta provisória na sua caixa de correio no dia em que passar pelo
inventário (état des lieux) de entrada, que poderá ser retirada quando receber a
plaquinha definitiva.

• O aluguel é calculado em função da renda e da fortuna de todas as pessoas que
ocupam a habitação assim como das suas taxas de ocupação profissional.

• O número de peças da habitação social atribuída, depende do número de pessoas
que a ocupam.

Eletricidade
Entre em contato com o serviço cliente do Services industriels genevois (SIG) para
anunciar sua entrada e fazer seu registro para ter corrente elétrica rapidamente:
0844 800 808.

Telefone
Entre em contato com a empresa da sua escolha para fazer um contrato de telefone
e garantir a sua linha (despesas ao seu encargo).

Interfone
Se seu imóvel tiver interfone, entre em contato com a Gérance immobilière municipale
para comunicar o seu número para a inscrição do seu nome na caixa de entrada do
interfone do imóvel.
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Para garantir que as habitações sociais sirvam
às pessoas e famílias que necessitam mais,
a GIM exige todo ano dos locatários :

• Informar de toda mudança de rendimento ;
de toda mudança do número de pessoas que
• Informar
moram na habitação ;
• Informar de toda mudança de carga horária de trabalho.
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O NÚMERO DE PEÇAS DA SUA
HABITAÇÃO (TAXA DE OCUPAÇÃO)

SEU ALUGUEL

O número de peças da habitação social atribuída depende do número de pessoas
que aí vivem.

Não é muito simples de entender como é calculado o aluguel de uma habitação
social. Segue algumas indicações :

Em geral, as pessoas sozinhas com ou sem filhos podem beneficiar de duas peças
suplementares ao número de ocupantes da habitação. Mas em períodos de penúria
de apartamentos, estas regras nem sempre podem ser aplicadas.
Os casais, com ou sem filhos, beneficiam segundo as possibilidades de uma peça
suplementar ao número de ocupantes da habitação.

Seu aluguel é primeiramente determinado sobre a base
da sua renda familiar anual.
A renda familiar anual leva em conta sua renda anual bruta, sua fortuna e seus
encargos familiares.

EXEMPLOS
Sua renda anual bruta
A Sra. Almeida – sozinha sem filhos

3 peças

Sr. E Sra. Shaqiri – casal sem filhos

3 peças

8% da renda bruta ligada ao salario

Sra. Schneider – mãe com 1 filho

4 peças

Família Hosseini – casal com 2 filhos

5 peças

CHF 2’600 francos por encargos familiares
(filhos ou pais dependentes)

Família Genoud – casal com 4 filhos

7 peças

1/15 da fortuna

sua renda familiar anual

O total do aluguel fica entre 12% e 22% da sua renda familiar anual.

• Mínimo 12% da renda familiar anual se a sua renda anual é igual ou inferior
a CHF 20’999. -

• Máximo 22% da renda familiar anual se a sua renda anual for igual ou superior
a CHF 120’000.-

Entre esses dois níveis, a taxa aumenta de 0.1% por CHF 1’000 da renda suplementar.
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Seu aluguel é igualmente calculado em função
da porcentagem da sua atividade profissional.

EXEMPLO
Sr. e Sra. Shaquiri têm uma renda familiar anual de CHF 50’000.-

Taxa mínima : 12%

O Conselho municipal fixou, para um indivíduo em boa saúde, a taxa de atividade
« standard » mínima como segue abaixo :

80% para uma pessoa sozinha
100% para um casal com filhos

Aumento da taxa de 0.1% por CHF 1’000
De renda suplementar
30 x 0.1% = 3%

Taxa de esforço
12% + 3% = 15%

150% para um casal sem filhos

Se essas taxas de atividade não forem atingidas, a renda ligada à atividade
profissional é aumentada para as atingir, com exceção de famílias monoparentais.

EXEMPLO
Sra. Almeida, sozinha sem filhos, trabalha a 60%.

Aluguel anual sem os encargos1
15% de CHF 50’000 = CHF 7’500.-

Ela ganha CHF 36’000.- por ano (CHF 3’000 por mês).
Sua renda anual familiar (que representa a base para determinar
o total do aluguel) será calculada como se ela trabalhasse a 80%.
E será então de CHF 48’000.-

Aluguel mensal sem os encargos = CHF 625.-

1 Encargos : total mensal cobrindo o consumo de agua e aquecimento, como também, rede de televisão,
se acrescentam ao aluguel. O consumo de eletricidade é pago individualmente por cada locatário e
não faz parte dos encargos de aluguel.
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SEUS DEVERES
Enfim, seu aluguel pode variar em função do número
de pessoas que vivem na habitação.
Se o número de pessoas que vivem na habitação diminui, o aluguel é aumentado de :

+25% por uma peça suplementar ao número admitido
+50% por duas peças suplementares ao número admitido
+75% por três peças suplementares ao número admitido

Para que a GIM continue seguindo sua política social em matéria de habitação e se
mostre justa e igualitária, é importante que o conjunto dos locatários assumam os
deveres seguintes :

• Anunciar um aumento ou uma diminuição da renda familiar

(as rendas de todas as pessoas que ali habitam). O aluguel será então adaptado
para mais ou para menos, de acordo com a nova situação econômica. Esta
adaptação é anunciada ao locatário pela GIM e entra em vigor na expiração do
contrato de aluguel (data do final do contrato). No caso de diminuição importante
da renda e segundo a urgência da situação, uma diminuição do aluguel pode ser
pedida para uma data precedente antes do final do contrato de locação.

• Anunciar uma mudança do número de pessoas que vivem na habitação,
o que pode acarretar um impacto importante no total do aluguel.

EXEMPLO
Um dos dois filhos da família Hosseini deixa a habitação familiar
para seguir seus estudos em Lausanne. A família se encontra então
com 3 pessoas num apartamento de 5 peças.

Por exemplo, um casal que aluga um 4 peças com um filho que atinja a maioridade
e que deixe a habitação, deve imperativamente anunciar à GIM. Esta mudança
pode acarretar um aumento do aluguel de 25% pois a habitação se torna então
subocupada. A vinda de novos filhos na família deve ser também anunciada
rapidamente, de maneira que o novo encargo seja deduzido da renda.

O aluguel da família sofrerá um aumento de 25%.
N.B : A família pode também fazer um pedido de uma habitação menor. Mas
em período de penúria, não haverá infelizmente nenhuma garantia de que
uma habitação melhor adaptada esteja disponível.

No caso do nascimento de uma criança, uma dedução por um novo encargo de família
será tomado em consideração no cálculo da renda familiar anual e influenciará o
nível do aluguel.
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OS MOTIVOS DE RESCISÃO DO
CONTRATO DE ALUGUEL
• Transmitir os documentos pedidos pela GIM.

Todos os anos, a GIM pede aos locatários que transmitam as informações que
permitem determinar a renda e a fortuna do grupo familiar assim como o número
de pessoas que ali vivem. Esses documentos vão permitir avaliar se o aluguel
deve ser ajustado (aumento ou diminuição). Este pedido é enviado pelo correio e
indica ao locatário quais são os documentos a serem apresentados e qual o prazo.

• Não é permitido a sublocação da habitação.

Poder sublocar sua habitação em caso de ausência, seja um quarto que se libera,
pode parecer muito prático para o locatário. Uma tal sublocação é completamente
proibida nos apartamentos de caráter social, e não pode ser admitida, só
excepcionalmente em casos específicos, que devem ser explicados à GIM por
escrito. Somente em caso de acordo formal é que a sublocação pode ser possível.

É importante saber que a GIM pode rescindir
o contrato de locação se :
locatários não apresentem os documentos pedidos
• Os
pela GIM ;
estiver subocupada pelo número
• Adehabitação
pessoas anunciadas ;
rendas dos locatários fiquem muito elevadas para
• As
justificar a locação de uma habitação social ;
locatários subloquem sua habitação sem
• Os
autorização ;
locatários não preencham mais as condições
• Os
de ocupar uma habitação social ;
locatários provoquem distúrbios graves e repetidos
• Os
aos vizinhos ;

• Os locatários não paguem mais seu aluguel.
O respeito das regras é indispensável para que uma tal medida não seja jamais aplicada.
As explicações constam do capítulo decorrente dos artigos 8 e 14 das Regras da GIM que lhes foram
entregues na sua entrada na habitação. No caso de dúvida, você pode se referir à este ou então ir
diretamente à GIM, que estará sempre ao seu dispor para qualquer informação.
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AS REGRAS DE VIDA CONJUNTA
A boa vizinhança

Conselhos práticos :

Em Genebra, há muitas culturas e modos de vida que convivem juntos.
Segue alguns conselhos para manter boas relações entre vizinhos :

• Respeitar as regras de vida em comunidade e não perturbar a tranquilidade dos
seus vizinhos.

• Os barulhos excessivos e os ruídos sonoros são proibidos de dia como de noite.
• A utilização de aparelhos que causam poluição sonoras importantes (aspirador,
robô de cozinha…) são proibidos das 21hs às 7hs da manhã.

EXEMPLOS DE BARULHOS
Barulhos admitidos
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• Você vai dar uma festa ? Pense em avisar os vizinhos.
• Evite brinquedos de criança barulhentos.
as precauções necessárias para que seu
• Tome
animal não seja uma fonte de barulhos.
em colocar um carpete ou tapete para
• Pense
absorver os barulhos do chão.

O que fazer em caso de problema
Barulhos excessivos

Gritos e choros de bebes

Crianças pulando no chão

Mudança, montagem de
móveis durante os dias da
semana das 7hs às 21hs

Mudança barulhenta e regular de
móveis sem precaução

Aspirador durante o dia

Limpeza durante as horas
noturnas

Uso pontual de instrumento
de música durante o dia

Música amplificada que atravesse
as paredes

Trabalhos de bricolagem
pontuais durante a semana
entre 7hs e 21hs

Abuso de utilização de instrumentos
musicais (por ex. por profissionais)
Trabalhos de bricolagem e barulhos
mesmo pontuais nas horas
noturnas

O respeito à tranquilidade é um princípio que é garantido tanto pela lei do Cantão
como pela lei Federal das regras de uso de imóveis locativos.
A sensibilidade ao barulho varia todavia de um indivíduo ao outro e a níveis elevados
podem ser vividos de maneiras diferentes entre as pessoas.
Em todo caso, a vida comum implica na tomada de consciência das expectativas
razoáveis dos seus vizinhos, num espírito de respeito mútuo e às vezes de
compromisso. Quando uma queixa é formulada, ela traduz um mal estar sincero. Às
vezes, resulta também de mal entendidos ou de mal conhecimento. Num primeiro
tempo : converse antes de denunciar.
Você pode também pedir ajuda à Association Genevoise pour la médiation de quartier
(AsMéd-GE). Ela pode ajudar a estabelecer ou reestabelecer a comunicação entre
as partes em conflito.
Mostrar boa vontade permite evitar conflitos que tornam pesada a atmosfera.
Se apesar dos seus esforços, a poluição sonora persistir, você pode chamar a polícia
(no momento) e informar a GIM em seguida.
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A SEGURANÇA
Uma briga entre vizinhos ?
Um grupo de voluntários formados pode estar lá para
escutá-lo e orientá-lo a encontrar soluções.
Entre em contato com AsMéd-GE
Permanência telefônica : 022 321 11 55
Responde 7/7 dias
Recebe para consulta : quinta das 18h30 às 20h30
7, avenue des Cavaliers, 1224 Chêne-Bougeries
www.mediation-de-voisinage.ch
info-ge@mediation-de-voisinage.ch

Como fazer a ligação de lavadoras nos apartamentos
Fique atento pois uma ligação feita errada pode ocasionar danos na distribuição de
água quente do prédio.

Toda instalação deve ser feita por um técnico
cadastrado e declarado na GIM.
EXEMPLOS DE LIGACÕES
Ligações proibidas

É proibido ligar uma máquina de lavar na saída de agua das torneiras e
deixar o tubo de escape correr livremente
Ligações conformes

As maquinas de lavar devem ser ligadas numa torneira especifica
instalada por um instalador cadastrado e a saída da água deve estar
ligada de maneira fixa
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A LIMPEZA
Os acidentes domésticos

Os locais comuns (entradas, local do lixo, lavanderia, etc.)

Cada ano na Suíça, 1500 pessoas morrem por causa de acidentes domésticos em
casa : principalmente crianças pequenas e pessoas idosas.

Cada locatário deve respeitar os locais comuns, não sujar, nem jogar lixo. Os zeladores
estão encarregados da limpeza do piso e de colocar fora o lixo.

Manter a segurança do seu habitat é importante. Segue abaixo alguns conselhos :

• Os tapetes grandes protegem contra quedas.
tapete antiderrapante na banheira protege
• Um
contra escorregamentos.
de tomadas constituem uma segurança
• Protetores
para as crianças de 0 à 5 anos.

• Os medicamentos devem estar bem guardados à chave.
proteções contra os perigos da cozinha (placas,
• As
líquidos quentes, etc.) não são caros e uteis !

Os pombos
É proibido dar comida aos pombos, sob pena de multa. Uma grande concentração
de pombos provoca :

• sujeiras
• poeiras de dejetos que podem provocar alergias
• estraga as plantas
• uma domesticação dos pombos coloca a espécie em perigo
Os percevejos das camas
Os percevejos das camas são insetos noturnos, parasitas do homem, que se
alimentam de sangue humano. Sua presença não está ligada à higiene. Eles
provocam um real desconforto e é muito importante exterminá-los.

Como detectar a presença dos percevejos das camas ?
Coceiras e a presença de picadas na pele podem ser índices
da presença dos percevejos, assim como manchas negras
nas costuras dos colchões e sangue nos lençóis e fronhas.
As picadas de percevejo se parecem com as dos mosquitos.
Elas causam coceiras. Se percebe geralmente três à quatro
picadas alinhadas ou agrupadas no mesmo lugar.

Se você constatar a presença de percevejos em sua casa, deve imperativamente
telefonar para a GIM que enviará uma empresa dedetizadora.
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O lixo
Separar o lixo para a reciclagem é uma forma de participar da preservação do planeta.
Separar não é complicado !

Lixo caseiro

Lixo voluminoso

É o que ?

É o que ?

Todos os resíduos das casas que não podem ser separados.

Como ?

Nos sacos pretos de plástico conforme às normas OKS,
que serão em seguida colocados nos containers de lixo do
imóvel.

Lixo orgânico
É o que ?

Máximo 7 objetos de tamanho médio (por exemplo : mesa,
cadeiras, colchões, etc.)

Como ?

Telefone para marcar hora no 0800 22 42 22
(a chamada e o serviço é de graça)
Ficam excluídos : O esvaziamento completo de apartamentos,
dos porões ou dos sótãos; os aparelhos elétricos, eletrônicos,
os eletrodomésticos, as luminárias, os lixos especiais (tintas,
solventes, pneus, baterias de carro, etc.)

Os restos de comida, plantas, flores, produtos vencidos,
cascas de frutas e legumes, galhos, ervas, folhas mortas, etc.

Como ?

Nos sacos biodegradáveis específicos, que serão em
seguida colocados nos containers apropriados dos
imóveis. Os sacos plásticos verdes não são mais aceitos.

Papel - Papelão
É o que ?

Papeis velhos, papelão dobrados, envelopes de papel,
revistas, jornais, etc.

Pilhas
Vidro
PET
Alumínio e ferro branco
Como ?

Nos écopoints mais próximos da sua casa :
ver recycling-map.ch

Como ?

Nos containers à papéis dos imóveis.
Para todas as outras perguntas consulte
www.ville-geneve.ch/proprete-recyclage
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NÚMEROS DE URGÊNCIA
CALEFAÇÃO
Ville de Genève - Service de l’énergie :
+41 22 418 58 50
ELETRICIDADE – AGUA – GÁS
SIG (Services Industriels de Genève) :
Serviços de emergência 24h/24h
+41 22 420 88 11
Serviços à clientela :
0844 80 08 08
ENTUPIMENTOS – INUNDAÇÕES
Empresa Canalisations Services SA :
+41 22 700 93 30
Empresa NL Ferblanterie Sanitaire Sàrl :
+41 22 885 03 83
FOGO : 118
POLÍCIA : 117
AMBULÂNCIA : 144

Gérance immobilière municipale
5 rue de l’Hôtel-de-Ville
Case postale 3983
1211 Genève 3

Tel : 022 418 34 05 (das 08h00 às 12h00)
Email : infogim@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch/gim
www.ville-geneve.ch/logement-social

