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APRESENTAÇÃO DA COMAB
Autarquia, criada pela Lei complementar nº 15/2013, com regimento interno aprovado através
do Decreto nº 80/2014, integrante da Administração Indireta, vinculada funcionalmente à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, com a finalidade
institucional de supervisionar e administrar os mercados públicos, buscando sempre soluções
técnicas adequadas às necessidades de inovação e modernização de abastecimento de
alimentos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Município e orientando
preventiva e corretivamente os comerciantes e usuários.
Os Mercados Públicos têm o fim de proporcionar o abastecimento suplementar e
comercialização de produtos hortifruti, granjeiros, cereais, doces, laticínios, flores, plantas
ornamentais, produtos de artesanato, lanches, temperos, confecções, tecidos, armarinhos,
calçados, bolsas, bijuterias, artigos religiosos, ferramentas, utensílios domésticos, produtos
agropecuários, jornais, revistas e para prestação de pequenos serviços como relojoaria,
loterias, perfumaria, chaveiro, comidas típicas e similares (exceto fogos de artifícios), bem
como serviços prestados por instituições financeiras, correios, franquias e outros.
A Companhia Municipal de Abastecimento e Agricultura

- COMAB é composta por 05

mercados públicos, 1 shopping popular, além de 02 camelódromos, 02 feiras livres e 06 feiras
agroecológicas. Ao todo, são 14 equipamentos sob responsabilidade da Companhia. Confira
a localização de cada equipamento e seus horários de funcionamento.

Eurico da Silva Moura
Presidente da COMAB
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Dados da Organização
Nome da Organização e/ou Unidade: Companhia Municipal de Agricultura e Abastecimento COMAB
Endereço: Estr. da Batalha, 1200 - Galpão N - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE
Telefone: 81.99213-1465
E-mail: comab@jaboatao.pe.gov.br
Horário de Atendimento ao público: 08h às 17h

Serviços Ofertados
Mercado de Cavaleiro
Segunda à Sábado das 7:00 às 18:00hs
Domingo das 7:00 às 13:00hs
Telefone: 81.3455-9568
Av. Governador Agamenon Magalhães, S/N - Cavaleiro
Serviços: Comercialização de Artesanato, artigos de época, bar, deposito de bebidas, bomboniere,
calçados, carnes e miúdos, cereais, confecções e acessórios, cosméticos, eletrónicos, flores e plantas,
frios, frutas e verduras, granja, gomas e massas, lanches, ótica, peixes e crustáceos, rações,
descartáveis, serviços diversos, sorveteria, temperos e ervas, utensílios e miudezas, produtos naturais

Mercado das Mangueiras
Segunda à Sábado das 5:00 às 19:00hs
Domingo das 5:00 às 13:00hs
Telefone: 81.3476-4707
Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres
Serviços: Comercialização de Artesanato, artigos de época, bar, deposito de bebidas, bomboniere,
calçados, carnes e miúdos, cereais, confecções e acessórios, cosméticos, eletrónicos, flores e plantas,
frios, frutas e verduras, granja, gomas e massas, lanches, ótica, peixes e crustáceos, rações,
descartáveis, serviços diversos, sorveteria, temperos e ervas, utensílios e miudezas, produtos naturais

Mercado de Prazeres (Feira Velha)
Segunda à Sábado das 5:00 às 18:00hs
Domingo das 5:00 às 12:00hs
Rua Almirante Dias Fernandes, S/N - Prazeres
Serviços: Comercialização de Artesanato, artigos de época, bar, deposito de bebidas, bomboniere,
calçados, carnes e miúdos, cereais, confecções e acessórios, cosméticos, eletrónicos, flores e plantas,
frios, frutas e verduras, granja, gomas e massas, lanches, ótica, peixes e crustáceos, rações,
descartáveis, serviços diversos, sorveteria, temperos e ervas, utensílios e miudezas, produtos naturais
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Mercado de Jaboatão Centro
Segunda à Sábado 5:00 às 18:00
Domingo das 5:00 às 13:00hs
Fone: 81.3482-8230
Rua Lauro Montenegro, 178 - Jaboatão Centro
Serviços: Comercialização de Artesanato, artigos de época, bar, deposito de bebidas, bomboniere,
calçados, carnes e miúdos, cereais, confecções e acessórios, cosméticos, eletrónicos, flores e plantas,
frios, frutas e verduras, granja, gomas e massas, lanches, ótica, peixes e crustáceos, rações,
descartáveis, serviços diversos, sorveteria, temperos e ervas, utensílios e miudezas, produtos naturais

Mercado de Jardim Jordão
Segunda à Sábado 5:00 às 18:00
Domingo das 5:00 às 13:00hs
Rua Silvestre Augustino Sales, S/N - Jardim Jordão
Serviços: Comercialização de Fruta e verdura, peixe, carne e lanchonete
COAME
Segunda à Sábado 7:30 às 18:00hs
Domingo das 7:00 às 13:00hs
Fone: 81.3455-9568
Praça Rita Coelho, 20 - Cavaleiro
Serviços: Comercialização de confeções, acessórios, lanches, serviços diversos, utensílios e
miudezas.

Camelódromo de Prazeres
Segunda à Sábado das 7:00 às 17:30hs
Domingo das 7:00 às 12:00hs
R. Arão Lins, S/N - Prazeres
Serviços: Lanchonetes, confecção, acessórios, barbearia e serviços diversos.
Camelódromo de Jaboatão Centro
Segunda à Sábado das 7:00 às 17:30hs
Domingo das 7:00 às 12:00hs
Av. Barão de Lucena, S/N - Jaboatão Centro
Serviços: Lanchonetes, confecção, acessórios, barbearia e serviços diversos.

Feira Curado II
Segunda à Sábado 7:30 às 17:00hs
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Rua Miguel Gustavo, S/N - Curado II
Serviços: Comercialização de fruta e verdura, lanchonete, acessórios, peixe e serviços diversos.
Feira Curado IV
Segunda à Sábado 7:30 às 17:00hs
Rua 04, S/N - Curado IV
Serviços: Comercialização de fruta e verdura, lanchonete, acessórios, peixe e serviços diversos.
Feiras Agroecológicas
Candeias
Quarta Feira das 05:00 às 12:00
Rua Anibal Ribeira Varejão, s/n - Candeias
Massangana:
Sexta Feira das 05:00 às 12:00
Avenida 4 de Outubro, 404-488 - Piedade
Sede Prefeitura:
Sexta Feira das 07:00 às 12:00
Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres
Cajueiro Seco:
Quinta Feira das 05:00 às 12:00
Rua Santo Elias, 14 - Cajueiro Seco
Abdo Cabus:
Sábado das 05:00 às 12:00
Av. Abdo Cabus, s/n - Candeias

Obs: Caso o usuário deseje se tornar um permissionário, o mesmo deverá procurar a
administração de cada mercado e verificar a disponibilidade de vaga.
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